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 (6) سورة النور -تفسري القرطيب
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 على آله وصحبه أجمعين:الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد و 

 :-رحمه هللا تعالى-قال القرطبي 
ْم قوله تعالى: " ُْ َُ ُُاوا ُفاُرو ْم َوَيْحَف ْن َأْبَصاارِّهِّ وا مِّ نِّيَن َيُغضُّ ََ َأ ْ ذَ }ُقل ل ِّْلُمْؤمِّ اْم نِّن  لِّا ُْ   َخبِّيار  بَِّماا َيْصاَنُعوَن ّللا َ َكاى َل
 .[( سورة النااور30)]

 فيه سبع مسائل:
نِّيالى: األولى: قوله تع مْ }ُقل ل ِّْلُمْؤمِّ ْن َأْبَصارِّهِّ وا مِّ ، ْترِّ َما َيَتعَ ْكرِّ الس ِّ ى بِّذِّ َوَصَل َتَعالَ   َن َيُغضُّ َُرِّ ْن َأْمرِّ الن  ل ُق بِّهِّ مِّ

ُر: اعِّ ا، َقاَل الش  ُه َغضًّ  ُيَقاُل: َغض  َبَصَرُه َيُغضُّ
ْن ُنَمْيٍر  ََ مِّ ََلًباَفََل َكْعًبا َبلَ  ..َفُغض  الط ْرَف نِّن   ْغَت َوََل كِّ

 َوَقاَل َعْنَتَرُة.
اَرتِّي  َُ اَرتِّي َمْأَواَها ..َوَأُغضُّ َطْرفِّي َما َبَدْت لِّي  َُ  َحت ى ُيَوارَِّي 

، َغْيارَ  َُ ُ َتَعاَلى َما ُيَغاضُّ اْلَبَصاُر َعْناُه َوُيْحَفاُل اْلَفاْر ََ َمْعُلاو   بِّ  َأن  ذَ َوَلْم َيْذُكرِّ ّللا  ةِّ، َوَأن  لِّا ُ   اْلُماَراََ مِّ اْلَعااََ ْناُه اْلُمَحار 
 . وَن اْلُمَحل لِّ َُ" 

، ويسييي ف  ييي بلييس ةالنسييب  للرجييال النييير  لييى النسييا  علييى نييه الب ييرعيعنييي  يي  مييا يحييرإ النييير  ليييه ي يي  
 أو  ي ص رهن الثابي  والميحر  ،    هذا ي   عنه الب ر، يجب غ  الب ر عنه. ،نحقيقيه
:" َوَقا" يُد ْبُن َأبِّي اْلَحَسنِّ لِّْلَحَسنِّ َوفِّي اْلُبَخارِّي ِّ َساَء الْ  :َل َسعِّ ْفَن ُصُدوَرهُ َعَجمِّ يَ نِّن  نِّ ؟ َقاَل: اْصارِّفْ ْكشِّ ن  ُْ  ن  َوُرُءوَس

ُ َتَعاَلى ْم وَ : َبَصَرَك، َيُقوُل ّللا  ْن َأْبَصارِّهِّ وا مِّ نِّيَن َيُغضُّ ُُوا}ُقل ل ِّْلُمْؤمِّ مْ  َيْحَف ُْ َُ  ".[( سورة النااور30)]  ُفُرو
هن، وصييدرو الالتييي يسهييعهن عيين ر وسييهن نعييم، هييذا ي الييب ةييه المسليين، ولييين معنييى هييذا أس يقيير  أول ييس النسيي   

أس  علييه ما يخ ه من الخ اب،  الرج  علييه أس ي ي  الب ير، والميرأ  عليهيا أس تسييير، ووليي ا مير لكن لك    
 :قييي  لييه ، با تكلييم أحييد ميين ال ييي رين ثييم ى ولييتبييرا الجاهلييي  اال ييييرك النسييا  ييبييرجن الحيي ، يييرطر النيياى علييى 

المييرأ  م البيي  ةالسييير، وال يجيي   لهييا أس تيبييرا، وزبا تبرجيي  جييا  غيي  ة ييرك، هيي  م الييب بهييذا بييال  ييس، لكيين 
ميا يخ يه مين الخ ياب، الرجي  علييه من الجهات  جه  واحد ،  لك  م الب ةهال ا مر لين لعنها على الجمل ، 

ْم }ُق  ل ِّْلُمي ْ  الب رأس ي    يْن َأْةَ يارِّهِّ ي ا مِّ نِّيَن َيُ ضُّ الب ير وت ي   ،س تسييرأوالميرأ  عليهيا  ،[( سي ر  النييي ر30)] مِّ
اليذف يمليس ةالييد علييه أس ينكير ةالييد، و  ومن يملس اإلنكيارلعينيهم، وولي ا مر  اومثار   اس سبب    وال تك ،عن الرجال

يلعيبن سيا  قلبيه، وال يييرك ا مير هسيذا، يييرك الن بال هذا ةاللساس، والذف ال يسي يع ال هذا و  ينكراإلنكار ةاللساس 
ةعييد بلييس ي الييب الرجيييال المسييي را الييذف ال يلييي  ةالمسييلمات ةحيييال، ثييم ةعقيي ل الرجييال ةيياليبرا المهييين العا ييي  

 أكثر.وهذا نص القرآس، لكن مع بلس اليبع  عليهن  ،وال أحد ينكر هذاةال  ، نعم هم م الب س ةال  ، 
َُ " الى:يقول هللا تع ُُوا ُفُرو ْم َوَيْحَف ْن َأْبَصارِّهِّ وا مِّ نِّيَن َيُغضُّ ْم }ُقل ل ِّْلُمْؤمِّ وقاال قتااَة: عماا َل  [( ساورة الناااور30)] ُْ
ن   ،يحاال لْاام ُْ َُ ااَن ُفااُرو ُْ ااْن َأْبَصااارِّهِّن  َوَيْحَف َناااتِّ َيْغُضْضااَن مِّ خائنااة األعااين ماان  [رة النااااور( سااو 31)]  }َوُقاال ل ِّْلُمْؤمِّ
 .لى ما نْي عنهالنُر ن
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ْم الثانية: قوله تعالى:  ْن َأْبَصارِّهِّ  ".[( سورة النااور30)] }مِّ
لمييا  أانييى مناسييب  ةالحييديأل أو ا ثيير، ومييا لييه ،يعسيير مييا ييعلي  ةالمقيياإأنييه  -رحمييه هللا تعييالى-هيذ  عيياا  البخييارف 

يل  س ؛وقيياا  قيال: خاةني  ا عيينب ر خبر سعيد بين أبيي الحسين    س ؛لهيا تعلي  ةالم  ي عع، ةالم  ي   اهيا تعلق 
 ،يعليم خاةني  ا عيين -جي  وعيال-ر لميا حيرإ هللا علييه،  ياهلل اإلنساس قد يدعي أنه غ  ة ر ، وه  يسارق الني

 ال تخعى عليه. -ج  وعال-اليي تنير  لى ما نهي عنه، ول  خعي بلس على الناى،  إس هللا 
ْم قوله تعالى: " ْن َأْبَصارِّهِّ ْن َأَحٍد َعْنهُ له: كقو  ، ائدة (من) }مِّ نُكم م ِّ زِّ }َفَما مِّ ُِّ  ،[( سورة الحاقة47)] يَن  َحا

َُرِّ َما ُيَباُح. َوقِّيَل: اْلَغضُّ النُّقْ  ؛" لِّلت ْبعِّيضِّ منوقيل:  َن الن  ْن ُفََلٍن َأْي َوَضَع مِّ : َغض  ُفََلن  ، ُيَقالُ َصانُ ألَِّن  مِّ
ْنُه، َفاْلَبَصُر نَِّذا َلْم ُيَمك ْن مِّنْ  ْنُه ومنقوص مِّ َو َمْوُضوع  مِّ ُْ لتبعيض لصلة الغض، وليست   من} نْ مِّ  ا. فَعَملِّهِّ َف

 "وَل للزياَة.
ال جمييع غي  ةعي  الب ير،  س الم لي ب  لليبعيي ؛ (مين): قلنياةالكليي   س ال   ه   ل يا  النيير  :وزبا قلنا
 أو  يي  يي   يضير ، ليين ،ع  يي حعير  يقي ،يمهي وقد أغم  عينيه ةالكلي ةرس  ا نه لين المسلم م الب   الب ر؛
 أس ي   ة ر  ةما يسعيه  ر هذ  المرأ  الميبرج  اليي ينير  ليها.م الب بهذا، وزنما  ام الب  
، َوَأْعَمُر ُطُرقِّ اْلَحَواس ِّ الثالثة: ال" اُقو ُ هِّ، َوبَِّحَسبِّ ذَ  نَِّليْ َبَصُر ُهَو اْلَباُب اأْلَْكَبُر نَِّلى اْلَقْلبِّ ََ َكُثاَر السُّ تِّالِّ َْ ُِّ اْن  هِّ.  مِّ

، َوُكل ِّ َما َماتِّ يعِّ اْلُمَحر  مِّ َُ ب  َعْن  ُِّ ُه َوا ْنُه، َوَغضُّ يُر مِّ َب الت ْحذِّ َُ ْن أَ اُيْخَشى  َوَو لِّهِّ، َوَقاْد َقااَل ْلفِّْتَنُة مِّ صالى هللا -ُْ
 ،فيْااث نتحاد ماا لناا مان مجالسانا باد   ،فقاالوا: ياا رساول هللا «علاى الطرقاات نيااكم والجلاوَس » :-عليه وسالم
اا فااأعطوا الطريااقَ  فاااذا أبيااتم نَل المجلااَ  »فقااال:   غااضُّ »ال: قااالوا: ومااا حااق الطريااق يااا رسااول هللا؟ قاا «هحق 
اا ،رواه أبااو سااعيد الخاادري  «والنْااي عاان المنكاار ،واألماار بااالمعروف ،وَر السااَل  ،وكااا األذ  ،البصاار ه خُر

ليساات لااَ و فانمااا لااَ األولااى  ،النُاارةَ  رةَ َل تتبااع النُاا» لعلااي: -صاالى هللا عليااه وساالم-وقااال  ،البخاااري ومساالم
َهنِّي َهاااُروُن ْبااُن رَِّئاااٍب َأن  َغااْزَواَن و  ،«الثانيااة اايُّ َقاااَل: َحااد   َكاَنااا فِّااي َبْعااضِّ َسااى اأْلَْعااَعرِّي  َأَبااا ُمو وَ َرَو  اأْلَْوَ اعِّ

ا َغْزَواُن، َفَرَفَع َيَدُه  َْ ََُر نَِّلْي َية  َفَن ارِّ َُ َفْت  ْم، َفُكشِّ ِّْ ي اَظاة  نَِّلاى ت ى َنَفَرْت فَ ْيَنُه حَ عَ َفَلَطَم َمَغا ِّ َِّ َلَلح  كِّ َماَقاَل: نِّن  ا َيُضارُّ
، َفاْساَتْغفِّ  ََ ، َفَلقَِّي َأَبا ُموَسى َفَسَأَلُه َفَقااَل: َظَلْماَت َعْيَنا َِّ ا َوُتاْب، َفااِّن  رِّ ّللا َ َوََل َيْنَفُع َْ اَرٍة َوَعَلْي ُْ َل َن اا َأو  َْ ا َماا َكااَن  َل

.َبْعَد َذلِّ  ََ" 
 ،وأاامهياالنيير  ا وليى  ا، قاصيد  أما  با  ان  عن ق يدله بلس،  ، من غير ق دحيى أول نير   با لم تكن  جر  

ثيم صير   ،مين غيير ق يدأما  با  اس  جر   ، نه نير  لى عم  محرإ ةق د  ؛ي اخذ عليها ه إس هذ  ال  س أن
  هذا ه  المذ  ر  ي الحديأل. ،ة ر  عنها

َْ َحت ى َماَت َقاَل اأْلَْو َ " ََ َنْفَسُه َفَلْم َيْضَح : َوَكاَن َغْزَواُن َمَل يُّ ُ َعْنهُ -اعِّ َي ّللا  رِّيرِّ -َرضِّ َُ يحِّ ُمْسلٍِّم َعْن  . َوفِّي َصحِّ
. َوَهاَذا َفَأَمَرنِّي َأْن َأْصرَِّف َبَصرِّي   ،عن نُرة الفجاءة -صلى هللا عليه وسلم-ْبنِّ َعْبدِّ ّللا ِّ َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل ّللا ِّ 

ْن" لِّلت ْبعِّيضِّ  " مِّ َُ  ؛ُيَقو ِّي َقْوَل َمْن َيُقوُل: نِّن  َُْرَة اأْلُوَلى ََل ُتْمَل اا  ،ألَِّن  الن  َْ َطابِّ َتْكلِّيٍف، نِّْذ ُوُقوُع َفََل َتْدُخُل َتْحَت خِّ
ا، َفََل َتُكوُن ُمْكَتَسَبًة َفََل َيُكاوُن ُمَكل   ََ فِّاي ََل َيَتَأت ى َأْن َيُكوَن َمْقُصوًَ ، َوَلاْم َيُقاْل َذلِّا ََ ايُض لِّاَذلِّ اَب الت ْبعِّ َُ اا، َفَو َْ ًفاا بِّ
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 َِّ اهِّ َأْو ُأْختِّاهِّ  ؛اْلَفْر ََُر نَِّلى اْبَنتِّاهِّ َأْو ُأم ِّ ُل الن  ُُ يَم الر  ْعبِّيُّ َأْن ُيدِّ . َوَلَقْد َكرَِّه الش  َُ ا ُتْمَل َْ َن  َناا ألِّ اْن َ َمانِّ ، َوَ َماُناُه َخْيار  مِّ

َها.َهَذا! َوَحَرا َُ َوٍة ُيَرَ ِّ ْْ ََُر َع َمٍة َن َُُر نَِّلى َذاٍت ُمَحر  لِّ َأْن َيْن ُُ  "   َعَلى الر 
 أو من محارمه، ال يج   له النير  ليها ةهه  ،  هي ااخل   ي عم إ اآلي .ول   ان  بنيه أو أخيه 

ْم الرابعااة: قولااه تعااالى: " ُْ َُ ُُااوا ُفااُرو وقياال:  ،ن َل يحاالمااها عاان أن يراهااا أي يسااترو  [( سااورة النااااور30)] }َوَيْحَف
ْم  ُْ َُ ُُوا ُفُرو اْن ُفاُرو وعلى هذا القاول لاو قاال:  ،اأي عن الزن [( سورة النااور30)] }َوَيْحَف امِّ ْم" َلَجااَ . َوالص  ِّْ يُح ُِّ حِّ
يَع ُمَراَ   ُز ْبُن َحكِّيمِّ ْبنِّ ُمَعاوَِّيةَ  ،َأن  اْلَجمِّ ْْ هِّ َقاَل: ُقْلاتُ يُّ َعْن َأبِّ ْيرِّ  اْلُقشَ َوالل ْفَل َعا ٌّ. َوَرَو  َب د ِّ َُ َرُساوَل  َياا :يهِّ َعْن 

اا َوَماا ناذر؟  َْ ْن تاَ»قاال: ّللا ِّ، َعْوَراُتَنا َماا َناْأتِّي مِّ ال قا «لكات يميناَمأو ماا  ،احفال عورتاَ نَل مان  ُو ال: الُر
ال؟ قاال:  ال يكاون خالًيا «نن اساتطعت أَل يراهاا فافعال»يكون ماع الُر أحاق أن  هللا»فقاال:  قاال: ؟اقلات: فالُر
 وحالْاا -صالى هللا علياه وسالم-رساول هللا  -رضاي هللا عنْاا-وقاد ذكارت عائشاة  ،«يستحيا منه من النااس

 ".وَل أر  ذلَ مني ،فقالت: ما رأيت ذلَ منه ،معه
 ا؟مخر  
عاده و  كاذاب، الحلبايبان محماد وفيه بركة  ،والخطيب عن عائشةلب: رواه الطبراني في الصغير وأبو نعيم االط
 وله عواهد واهية. ،لهيمن أباطفي اللسان حافل ال
َسةُ ا" ُخوَل اْلَحم ا ِّ بَِّغْيرِّ  :ْلَخامِّ ا َُ َ  اْلُعَلَماُء َنصًّ هِّ اْْلَيةِّ َحر  ذِّ َْ ْئَزرٍ  بِّ ْطَياُب َماا نِّ اْبانِّ ُعَماَر َأن اُه َقااَل: أَ . َوَقْد ُروَِّي عَ مِّ

يهِّ لِّْلَحم ا ِّ فِّ  ْرَهم  ُيْعطِّ ُل َِّ ُُ  "ي َخْلَوٍة.َأْنَفَق الر 
 من الم يسلين. يعني  ي ال ق  الذف ال يسثر  يه الرواا

ااَ  َوُهاَو ُمْحارِّ   بِّاْلُجْحَفاةِّ. فَ  " َخاَل اْلَحم  اُدُخوُلاهُ َوَصح  َعنِّ اْبنِّ َعب اٍس َأن اُه ََ َُ اائِّز  لِّلر ِّ َُ ََ الن ِّ   ، َوَكاَذلِّ رِّ َسااُء الِّ بِّاْلَماز ِّ
اَن ا ن  مِّ ِّْ ُروَرةِّ َكُغْسالِّ ، َوالِّلض  ان  ُْ ان  َواأْلَفْ  أْلَْوَلاىْلَحاْيضِّ َأوِّ الن َِّفااسِّ َأْو َماَرٍي َيْلَحُق ِّْ ن  نِّْن َأمْ بِّ ُْ ان  ُغْساُل ُْ َكاَن َضاُل َل

ن   ِّْ ََ فِّي ُبُيوتِّ  ."َذلِّ
 ا وتي ا ر المييا  ليين عليى ال ريقي  الييي نعيهيها،  كيان ، س البيي ت صي ير  ؛عند من تقدإكاس ا مر غير مييسر 

اآلس  يي   ييي  مييسيير،  -الحمييد هلل-لالغيسييال، لكيين  يخرجيي س و يخرجيي س لقضييا  الحاجيي ، و ل  يي  ، يخرجيي س ل
ااخي      ييلبيي ، وال مين أوالا ،  با  ياس الم يَسيأوال ييرا  أحيد  ،وبسي  ةسياط  ي يسي   ييه بيييه ،راح  ةس اإلنساس 

وقيات  يي أبلهم يعيان س مين نقي  المييا   نيا وآةيا هم ومين قيآةا،  م  اس أو ما أ به بلس، هذ  من النعم ،غر   الن إ
 وهللا المسيعاس. ،االغيسال عندويعان س من االسييار  ،الحر الهديد والبرا الهديد

َهَنا اْلَحَسُن ْبُن ُموَسى قال: َفَقْد َرَو  َأْحَمُد ْبُن َمنِّيعٍ  " يَعةَ  قال: َحد  ِّْ َهَنا اْبُن َل لِّ  قال: َحد  ْْ َهَنا َ ب ااُن َعاْن َسا ْبانِّ َحاد 
ا َتُقاوُل: َلقَِّينِّاي َرُساوُل ّللا ِّ  َْ َع اءِّ َأن اُه َسامِّ ْرََ ات مان  -صالى هللا علياه وسالم-ُمَعاٍذ َعاْن َأبِّياهِّ َعاْن ُأ  ِّ الاد  وقاد خُر

اء؟»الحمااا  فقااال:  والااذي نفسااي بيااده مااا ماان اماارأة تضااع »فقااال:  ،ماان الحمااا  :فقالاات «ماان أياان يااا أ  الاادَر
ال-مْاتْاا نَل وهاي هاتكاة كال ساتر بينْاا وباين الارحمن هيابْا في غير بيت أحد من أ وخاَر أباو  ،«-عاز ُو

 :-صالى هللا علياه وسالم-قاال: قاال رساول هللا  -رضاي هللا عنْماا-س عان ابان عبااس و بكر البزار عان طااو 
اا «فاسااتتروا»قااال:  ،ينقااي الوسااخ ،قااالوا: يااا رسااول هللاف «الحمااا  :يقااال لااه ااحااذروا بيًتاا» ٍد َعْبااُد َقاااَل َأُبااو ُمَحم 
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ُلوَنُه َعْن َطاُوٍس، َوَأم ا َما خَ  ، َعَلى َأن  الن اَس ُيْرسِّ يٍث فِّي َهَذا اْلَبابِّ : َهَذا َأَصحُّ نِّْسَناَِّ َحدِّ اُوََ فِّي اْلَحق ِّ ُه َأُبو ََ َُ ر 
َن الحُر واإلباحة فَل يصح منه عي ُه ال ء؛َهَذا مِّ َُ ََ َما َخر  ، َوَكَذلِّ يدِّ .لَِّضْعفِّ اأْلََسانِّ يُّ ذِّ  "ت ِّْرمِّ

ييحجييا  الو  ،ال ي جييد  يهييا حماميياتمدينيي  ال م جيي ا   ييي م يير وهييي ، -عليييه ال ييال  والسييالإ- ييي  منييه  اعم م 
ا عليى أس جمييع ميأميا  يي بيالا الحجيا   يال ي جيد  يهيا حماميات، وليذا يحسيم  ثيير مين أهي  العليم  ،واآل اقوالهاإ 

يورا  ي الحمياإ    واخل هيا، المق ي ا أس مثييحي  البليداس الحماميات لميا  ُ  نعيم ال يحاة  رأواأنيه  يعين،  امر  ع 
  .هذ  ا حاايأل ال تخل  من  عن

 مابا يق ل عندك؟
هطالب اء : الحديث األول: قال: ضعيف أخُر ابان . و ...أحمد وابن الجاو ي فاي الواهياات مان حاديث أباي الادَر

يث مرفاوع . والحاد...هاذا الحاديث باطال و  :أحاَيثه مناكير، وقال ابن الجاو ي  :لْيعة وابن  بان قال عنه أحمد
  صححه األلباني في الترغيب.

ه الحاكم والبزار كما في المجماع مان حاديث ابان عبااس، و اْلخر قال: طالب:   علاى عار  صاححه الحااكمأخُر
 .رواه الناس عن طاووس مرسًَل  :. غير صحيح، نَل أن البزار قال...وقال فيه  ، ووافقه الذهبيمسلم

 ......ائشةطالب: حديث ع
أس  أنيه ليم يسين ةالمديني  حماميات، لكين ال يمنيعاحيجي ا هيذ  ا حااييأل المق  ا أس ابن القيم وغير  الذين  يعع ا 

 ، ويدخل نيه ويرونيه ةعيد ، يحدث ةعيدأس ييحدث ةهي   وعالماتها  -عليه ال ال  والسالإ-من االة  نب ته يس س 
 .-عليه ال ال  والسالإ–  ةعد
اااو ُقْلاااُت: " هِّ اأْلَْ َماااانِّ َفَحاااَرا   َعَلاااى َأْهااالِّ اْلفَ َأم  اااا ِّ فِّاااي َهاااذِّ ُخاااوُل اْلَحم  ااالِّ َعَلاااى النااااس الَِّغَلَباااةِّ  ؛ينِّ ْضااالِّ َوالاااد ِّ ا َُ ْْ ْلَج

ر واستسْالْ ام نذا توسطوا الحما  رموا َمز ِّ ايُّ ُذو الش  ِّْ اُل اْلَب ُُ ْم ، َحت ى ُياَر  الر  ابً ْيَبةِّ قَ هِّ اائًِّماا ُمْنَتصِّ ََ اْلَحم  ا ِّ ا َوَسا
َذْياهِّ َوََل َأَحاَد ُيَغي ِّاُر َعلَ  ًيا َعْن َعْوَرتِّهِّ َضاامًّا َباْيَن َفخِّ ُه َباَِّ َُ االِّ  َذا َأْمار  َباْينَ ْياهِّ. َهاَوَخارِّ َُ اَن الن َِّسا ،الر ِّ ! ََل َفَكْياَف مِّ اءِّ

َيارِّ اْلمِّْصرِّي ةِّ  ي َما بِّالد ِّ ْم خالية عن المنِّ  ؛سِّ ُْ  َوََل ُقاو َة َوََل َحاْولَ  ن ااسِّ َساَواتُِّر،نِّ الْعايُ اهر التي هاي عان أَ طْذ َحم اَماُت
يمِّ!. ُِّ  "نَِّل  بِّاَّلل ِّ اْلَعلِّي ِّ اْلَع

يح ي   يي  مين اليسياه   ثيير، واليجياو  ةحييأل ةع  الناى ال سيما النسا   ي حماميات الم اقيي ، أنيه يذ ر 
تسياه   ه عييلحمامات بدوس  يي ، ةع  النس   من تمهي بين الكنه ي جد  ،اوزس لم يسن  ثير   ،ةع  النس  ُيرى 

 بدف لها أكثر مما تبدف لمحارمها.عند المرأ  معرو  ، حراإ عليها أس تكثير مث  هذا، وع ر  المرأ  
 الساَسة: قال العلماء: فان استتر فليدخل بعشرة عرو :"

 ".أو بنية التطْير عن الرحضاء ،األول: أَل يدخل نَل بنية التداوي 
يييالعيييرق،  :الرحضيييا و ، عيييرق الةعيييد يعنيييي الينييييين  ي صييين يسيهيييعي ةالميييا  الحيييار،  ابنيييي  الييييداوف  با  ييياس مريض 

 ال مانع. لبع  ا مراض  اعالج  
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 (6) سورة النور -تفسري القرطيب
. الث الِّاثُ : الث انِّي" َد َأْوَقاَت اْلَخْلَوةِّ َأْو قِّل َة الن ااسِّ َ اْساُتَر عَ يَ َأْن  :َأْن َيْعَتمِّ َُاُرُه ونَ َأْن َيُكا :ٍر َصافِّيٍق. الر ابِّاعُ ْوَرَتاُه بِّااِّ  َن

ُُوٍر. الْ  ََ لَِّئَل  َيَقَع َبَصُرُه َعَلى َمْح ْن ُمْنَكٍر بِّرِّْفاٍق، يَ َر مَ َأْن ُيَغي ِّ  :َخامُِّ  نَِّلى اأْلَْريِّ َأْو َيْسَتْقبَِّل اْلَحائِّ ُقاوُل: ا َيَر  مِّ
!ُ  "اْسَتتِّْر َسَتَرَك ّللا 

 سيرك هللا.اسييرف  :ج ، قال لها با رأى اإلنساس امرأ  ميبر  :مث  هذا ا سل ب يمسن أس يقالو 
ُس " اااَِّ تِّهِّ نَِّلااى رُ  :الس  ااْن ُساار  ااْن َعْوَرتِّااهِّ، مِّ َلَكااُه َأَحااد  ََل ُيَمك ُِّنااُه مِّ َيَتااُه. َوَقاادِّ اْخُتلِّاانَِّل  اْمَرَأَتاا ْكَبتِّااهِّ نِّْن ََ ارِّ َُ َف فِّااي ُه َأْو 

َذْينِّ َهْل ُهَما َعْوَرة  َأْ  ََل.  "اْلَفخِّ
 - يي حيديأل أنين  يي ال يحي  حسير النبييوجيا   ،« يإس العخيذ عي ر  ، خيذك غي ِّ » :ي الحديأل، حيديأل جرهيدع 

وأميا   نيه حسير  ،سيير العخيذوأنيه يجيب  ،س ا صي  الي  يي   :،  منهم من يق لعن  خذ  -عليه ال ال  والسالإ
  هذا ييساهل س  يه.أو  ي   غير مق  ا أو  ي   يسير،  ألمر  من ا م ر، 

 ".معلومة بشر  أو بعاَة الناسالسابع: أن يدخله بأُرة "
 ،ال :أريييد عهيير  وهيي  يقيي ل :ليي ال ييي اف بلييس  لييى النييقاع والهييقاق، عنييد العييرا  ميين الحميياإ يقيي ل صيياحب الحميياإ

  مث  هذا ال بد من معر   ا جر ، أما  با جرت العاا  ةا جر  المعل م   ال يحياا لمث  هذا.خمس ، 
اعُ َأْن َيُصب  اْلَماَء  :الث امِّنُ  " اةِّ. الت اسِّ َُ ُُاوَن  ُخولِّاهِّ َوْحاَدهُ ْر َعَلاى َُ نِّْن َلاْم َيْقادِّ  :َعَلاى َقاْدرِّ اْلَحا ات َفاَق َماَع َقاْوٍ  َيْحَف

رُ  َرائِّهِّ. اْلَعاعِّ ْم َعَلى كِّ ُْ َياَن َْ ن َم. َفاِّْن َلْم يُ  :َأ َْ َُ ََ  ْمكِّْنهُ َأْن َيَتَذك َر بِّهِّ   ".رفليستت كله َذلِّ
 اتعي  ميع قي إ  يحعيي س أاييانهم عليى ،؟  س لم يقدر على اخ له وحيد ر على اخ له وحد  س لم يقد :ما معنى هذا

 كراةه؟
 طالب: استأُره بالكامل.

يي ييعيي  مييع أنيياى يسييي يع س ا ييع الكييرا   ييامال    با  يياس ال ييي جر  ال ةالكاميي ؟ :يعنييي  اليحياج نييه ةحيييأل  ا، وأيض 
الحاجي  ال  يس أنيه تضيييع  قيدرأو  كثر مين  قدر الحاج االسي جار ةركثر من  س  أكثر من قدر الحاج ؛ يس س 
 للمال.
 ."وليجتْد في غض البصر ،فليستتر فان لم يمكنه ذلَ كله ،العاعر: أن يتذكر به ُْنم"

 منها ما ه   رط، ومنها ما ه  واجب، ومنها ما ه  أاب.
 -رضي هللا عنْما-بن عباس عن عبد هللا  سٍ و ذكر الترمذي أبو عبد هللا في نواَر األصول من حديث طاو "

ننه يذهب به  ،قيل: يا رسول هللا «الحما  :يقال له ااتقوا بيتً » :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا 
َ من حديث أبي هريرة قال: قال وخر   .«فاَخلوه مستترين ،نن كنتم َل بد فاعلين»فقال:  ،ر النارذك  ويُ  ،الوسخ

ل المسلم بيت الحما نعم البيت » :-سلمصلى هللا عليه و -رسول هللا   وذلَ ألنه نذا َخله سأل ؛يدخله الُر
ل بيت العروس، واستعاذ به من النار ،هللا الجنة وينسيه  ،في الدنيا بهوذلَ ألنه يرغ ؛وبئ  البيت يدخله الُر
ُ هَ  «اْلخرة َْهلِّ اْلَغْفَلةِّ، َصي َر ّللا  َذا ألِّ َْ ا َقاَل َأُبو َعْبدِّ ّللا ِّ: َف َْ َْهلِّ اْلَغْفَلةِّ لَِّيْذُكُروا بِّ ْكرِّ ألِّ ا َسَبًبا لِّلذ ِّ َْ ْنَيا بَِّما فِّي هِّ الدُّ ذِّ

ْم فَ  ِّْ َرُة ُنْصَب َأْعُينِّ ْم، َفَأم ا َأْهُل اْلَيقِّينِّ َفَقْد َصاَرتِّ اْْلخِّ ُْ َرَت ُجهُ آخِّ َيْسَتفِّزُُّه، َلَقْد  َوََل بيت عروس ََل َبْيَت َحم اٍ  ُيْزعِّ
ق تِّ الدُّ  َرةِّ، َحت ى ََ ْنبِّ اْْلخِّ َُ ْرَبْينِّ فِّي  ْنَفْينِّ َوالض  َن الص ِّ ا مِّ َْ ْم َكُنَثاَرةِّ نْنَيا بَِّما فِّي ِّْ ْنَيا فِّي َأْعُينِّ يمِّ الدُّ يَع َنعِّ مِّ َُ ن  
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ْنَيا فِّي أعينْم كقتل يَع َعَدائِّدِّ الدُّ مِّ َُ يَمٍة، َو ُِّ ْن َمائَِّدٍة َع ب قد ءعوقب بْا مجر  أو مسي ةالط َعا ِّ مِّ  كان استُو
 ".القتل أو الصلب من ُميع عقوبات أهل الدنيابْا 

 تعرا ةحديأل  ه   عين.  باحسيم اليرمذف معرو  الايأل احأا حاايأل ا ولى؟ 
 : كتفلة أو كقتلة؟طالب

  يعل ، نعم.  ،الياهر أس هذ  أقرب
 . نه يريد أس يقل  من  رنها ؛تعل  ،أظهر رنها  ،ال ،قيل  عييم 
 صاحب الحما ؟كسب طالب: 

وتقليييي  الهييير مقاحمييي   وأراا ،بيييال  يييروطكسيييبه  با احيييياط ورأى مقاحمييي  أهييي  العسييي ق اليييذين يقيمييي س الحماميييات 
 ن.  يرها من ال ناةع والمه - س  ا  هللا-ي جر على هذا الهي   ،واحياط لذلس وو ع القي ا الال م  ،وتخعيعه
ااه الطبرانااي ماا :قااال «الحمااا  :يقااال لااه ااتقااوا بيًتاا»: حااديث: طالااب  باسااناَ اباان عباااسحااديث ن ضااعيف أخُر
اه الطبراناي فاي الكبيار -رحماه هللا-، ولكن األلباني ....بن عثمان  لضعف يحي ؛ضعيف  ياءوالضا قاال: أخُر

قاد و حاديث  وفيه َر علاى مان قاال: َل يصاح فاي الحماا  ،وغيرهما وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ةفي المختار 
 ...صححه
 اني.الث : غير ،الهيخ
 ،بباَل ريا وهاو حاديث باطال ،لألصاول ولام أ اا علاى نساناَه باطل وهو في ناواَر :لحديث الثاني قالطالب: ا

 قال األلباني: أنا أر  أن هذا الحديث موضوع. عليه  َلئحة الوضع أماراتو 
ااْم السااابعة: قولااه تعااالى:  ُْ ََ َأْ َكااى َل  ،فااي الاادين أطْااروحفاال الفااَر  ،أي غااض البصاار [( سااورة النااااور30)] }َذلِّاا
َ َخبِّير   .ا هوأبعد من َن  اْل  .تْديد ووعيد  بَِّما َيْصَنُعونَ }أي عالم   }نِّن  ّللا 

 
ُْ  قوله تعالى: َُ اَن ُفاُرو ُْ اْن َأْبَصاارِّهِّن  َوَيْحَف َنااتِّ َيْغُضْضاَن مِّ ُْ يُ ن  َوََل }َوُقل ل ِّْلُمْؤمِّ يَناَت يَن  ِّ  [( ساورة الناااور31)] ن  ْبادِّ
ن  }نلى قوله:  ِّْ يَنتِّ  . مِّن  ِّ

 فيه هَلث وعشرون مسألة:
َناتِّ  األولى: قوله تعالى: ث هناا بالخطااب علاى خا  هللا سابحانه وتعاالى اإلناا [( سورة الناااور31)] }َوُقل ل ِّْلُمْؤمِّ

نِّينَ  فان قوله: ،طريق التأكيد َن ُه َقْول  َعا ٌّ َيَتَناوَ  ؛َيْكفِّي  }ُقل ل ِّْلُمْؤمِّ ا وَ ُل الاذ َكرُ ألِّ نِّيَن، َحَساَب ُكال ِّ اأْلُْنَثاى مِّ َن اْلُماْؤمِّ
 . َطاٍب َعا ٍ  فِّي اْلُقْرآنِّ  "خِّ

 للرجيال ييدخ   ييه النسيا ،  ال ميا ال اليدلي  عليى اسييثناةهن، وزبا  ياس الخ يابعياإ  يي القيرآس نعم،  ي  خ ياب 
تِّيَن : -ج  وعال- ق له امرأ ،  ه  خاص ةبلعظ المذ ر  َن اْلَقانِّ معرا ، ا صي   هي [( س ر  اليحريم12)] }َوَكاَنْت مِّ

  من القانيات، لكن لمراعا  ر وى اآلف، و س الخ اب ييجه  لى المرأ   اتجاهيه  ليى خ ياب الرجي  جياأس يقال: 
 بلس.
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وا ولم يُْر في   َيْغُضْضنَ }وظْر التضعيف في "  ،لثااني سااكنةن األن َل  الفعل ما [ ( سورة النااور30)] }َيُغضُّ

 ".حركةومن األول مت
أمسيين اإلاغيياإ  وال  ييس أنييه  با ؟(ي ضيي ا) ييي الضيياا  ييي  وأاغييم الضيياا( ي ضضيين) ييس اإلاغيياإ هنييا  يعنييي: لمييابا

 .)يرتد( و)يرتدا(  لم   واحد، لكن جا  ةاإلاغاإ والعس  ي  ه  أولى من العس
َِّ  موضع وهما في ِّ َقْبَل اْلَفْر َواًبا. َوَبَدَأ بِّاْلَغض  َُ ْزٍ   ، َكَما َأن   لِّْلقَ ائِّد  رَ َصَر ألَِّن  اْلبَ  ؛َُ . َوأَ  ْلبِّ َخَذ اْلُحم ى َرائُِّد اْلَمْوتِّ

َعَراءِّ َفَقاَل:  َهَذا اْلَمْعَنى َبْعُض الشُّ
 لِّفُ آْلُب َفَما َتْأَلُف اْلَعْيَنانِّ َفاْلقَ  ...َأَلْم َتَر َأن  اْلَعْيَن لِّْلَقْلبِّ َرائِّد  

 ".«فمن غض بصره أورهه هللا الحَلوة في قلبه ،مو النُر سْم من سْا  نبلي  مس» وفي الخبر:
 ،مخالعيه للنهي، ةخال  من غ  ة ير ل ، وأثم مع بلسنعم، ومن أرس  الب ر تهي  عليه أمر ، و اات حسرته

وهييذا  ،ثيم ةعييد بليس ييي رث هيذ  الحييالو  ،وال ييهييي  ، إنيه ال  ييس أنيه يجيمييع علييه قلبييه وييجيه  لييى ميا هيي  ة يدا 
 جرب   ب رو . أمر مجرب، الذين

ا َفزَ " َْ ا اْيَطاُن َعَلاى َرْأسِّ َلَ  الش  َُ : نَِّذا َأْقَبَلتِّ اْلَمْرَأُة  د  اا َوَقاَل ُمَجاهِّ َْ ُُاُر، َفالِّ ي َن َلاَ  َعَلاى َعجُ َماْن َيْن َُ َباَرْت  َْ َذا َأ زَِّهاا اِّ
ْمَراَن َقاَل: ََل ُتْتبِّعَ  ُُُر. َوَعْن َخالِّدِّ ْبنِّ َأبِّي عِّ ا لَِّمْن َيْن َْ ُْرَ ن  اَفَزي َن َُْرَة فَ لن  َُْرةً َة الن  ََُر اْلَعْبُد َن اا َقْلُباُه  ُرب َما َن َْ ْن اَل  مِّ َنغِّ

. يُم َفََل ُيْنَتَفُع بِّهِّ  "َكَما َيْنَغُل اأْلََِّ
 ؛ر ثيياال يحيين بهييذا  ،  ثييير ميين النيياى-نسييرل هللا العا ييي –نعييم، ييييرثر تييرثر  بييير، ييييرثر بهييا، ييييرثر بهييذ  النييير  

 . نه اعياا 
ِّ اأْلَْبَصاارِّ َعم اا ََل  -سبحانه وتعالى-فأمر هللا " َنااتِّ بَِّغاض  نِّيَن َواْلُمْؤمِّ الُّ، اْلُمْؤمِّ الُّ لِّلر  َفا َيحِّ ُُاَر نَِّلاى ََل َيحِّ الِّ َأْن َيْن ُُ

ا بِّهِّ َكَعََلَقتِّهِّ بِّ  َْ ، َفاِّن  َعََلَقَت لِّ ُُ ا، َوقَ اْلَمْرَأةِّ َوََل اْلَمْرَأُة نَِّلى الر  ْناَْ يحِّ مُ ُه َكقَ ْصَدَها مِّ اا. َوفِّاي َصاحِّ َْ ْن هِّ مِّ ْسالٍِّم َعاْن ْصادِّ
ْعُت َرُساوَل ّللا ِّ  ُ ا لاى ابان آَ نن هللا كتاب ع» يقاول: -صالى هللا علياه وسالم-َأبِّي ُهَرْيَرَة َقاَل: َسمِّ  اه مان الزناح

م تحاض مان لاوقال الزهري في النُر نلى التاي  ..الحديث «فالعينان تزنيان و ناهما النُر ،أَرك ذلَ َل محالة
 ".َل يصلح النُر نلى عيء منْن النساء:

 يعني ال  ير  غير المسلع .
  ".وإن كانت صغيرة ،ممن يشتْى النُر نليْنَل يصلح النُر نلى عيء منْن  "

 ،ال ميانع مين ت ي يرها يغيير مسلعي  ةيرس البني   با  اني  من يق ل ويعيي  ي القن ات وال سياة  وعلى هذا يخ ئ 
 ال  يس أس البني   با  اني و يضير ةالنياى،  ، يا    روخ ي ، بيير ر ي هذ  القني ات،  هيذا خ ياجها وال مانع من  خر 

   يم نهي   ،ا ير العاةلي غير مسلع  قد يس س حجمها وجرمها ةقدر المسلع ، الناى  با نيروا  لى المرأ  ال ي لب س 
 بييير  أو صيي ير ،  كيي  مييا يثييير  سيي ا    انيي ثييم ينيييروس  لييى جسييد  يثيييرهم،  ؟ننيييرس ننييير أو ال عمرهييا علييى  يير

عيين أعييين النيياى، هييذا عنييد ميين  ابيي  ال بييد ميين حجبهييالرجييال ال يجيي   أس ُيخييرا ال  ييي قنيي ات وال  ييي غيرهييا، 
 - س  ا  هللا-حرف ره  الي وج ا  المهار    ي هذ  القن ات، وزال  ،ةج ا  الي  ير لهذ  القن ات :ييجاو  ويق ل

 .ل س بهذا  ما يق
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تِّااي ُيااَبْعَن بَِّمك ااَة نَِّل  َأْن يُ َوَكاارَِّه َعَطاا" َُااَر نَِّلااى اْلَجااَوارِّي الَل  يااَد َأنْ اء  الن  يَحْينِّ َعْنااُه  َيْشااَترَِّي. َوفِّاارِّ ااحِّ َعَلْيااهِّ -ي الص 
ََل ُ  يَن َسَأَلْتُه، َوَطفِّ  -الس  ي ةِّ حِّ َه اْلَفْضلِّ َعْن اْلَخْثَعمِّ ُْ ُُاُر نِّلَ َق اْلفَ َأن ُه َصَرَف َو اْضُل َيْن َْ : -علياه الساَل -وقاال  ،اْي
ال :والمذاء «والمذاء من النفاق ،الغيرة من اإليمان» ل بين النساء والُر ي لايْم يمااذهم يخ ،هو أن يجمع الُر

 ".ابعضْم بعًض 
 والعسن. ،ب نير النسا   لى الرجالةسب ،أنه يخرا هذا المذفالمق  ا 

 مابا قال عنه؟ مخرا؟
اه البازار والاديلمي  :: قالطالب اني باه، أعاار البازار نلاى تفاَر أباي مرحاو  األرطباحاديث أباي ساعيد، و مان أخُر
اال الصاحيح وفاي  :مي في المجمعيثالْوقال  الاه ُر ميازان الوهقه النسائي وغيره، وضعفه ابن معين، وبقية ُر

ذا هااوَل هااو مجْااول الحااال وَل هااو بالثباات، هاام ذكاار الااذهبي لااه  عبااد الاارحيم باان خلاادون، هااو عاايخ لااي  بااواهٍ 
 . -رحمه هللا–الخبر غير قوي، والحديث ضعفه األلباني  :ديث، وقالالح
ْن َقوْ " ، مِّ الِّ نَِّلى الن َِّساءِّ َُ . َوقِّيَل: ُهَو نِّْرَساُل الر ِّ َن اْلَمْذيِّ ْم: مَ َمْأُخوذ  مِّ ِّْ ا َتْرَعى. َوكُ  َذْيُت اْلَفَرَس لِّ َْ لُّ َذَكٍر نَِّذا َأْرَسْلُت

ي، َوُكلُّ ُأْنَثى َتْقذِّي،  ُن بِّاَّلل ِّ َواْلَيْو ِّ َيْمذِّ ْمَرَأٍة ُتْؤمِّ لُّ َلِّ رِّ َفََل َيحِّ َي  ِّ   اْْلخِّ الُّ َلاهُ َأْن ُتْبدِّ ا نَِّل  لَِّمْن َتحِّ َْ اَي يَنَت ، َأْو لَِّماْن هِّ
َمة  َعَلْيهِّ َعَلى الت ْأبِّيدِّ   ".ُمَحر 
 يعني  وجها أو محرمها.

 ".لوقوع اليأس له منْا ؛فْو آمن أن يتحرك طبعه نليْا"
ينب يييي أس يحييياط حييييى مييين  ، يهيييا وسيياة  اإلثيييار وانيهيييرت  ،نيييه  ييي هيييذ  ا  مييياس اليييي  ثيييرت  يهيييا الهييرورمييع أ

 .المحارإ
وقاد  ،قاال لْاا ولميموناة -صالى هللا علياه وسالم-الثانية: رو  الترمذي عان نبْاان ماولى أ  سالمة أن النباي 

ياَل: َفااِّْن قِّ   «؟ألستما تبصارانه ؟ياوان أنتماأفعم»قال:  ،فقالتا: ننه أعمى «احتجبا»َخل عليْا ابن أ  مكتو : 
ْنَد َأْهلِّ الن ْقلِّ  حُّ عِّ يُث ََل َيصِّ َيُه َعْن ُأ  ِّ َسَلمَ  ؛َهَذا اْلَحدِّ َْ ألَِّن  َراوِّ ياُن َمْوََلَهاا وَ َة َنْب م اْن ََل ُيْحاَتبُّ بَِّحدِّ ثِّاهِّ. َوَعَلاى ُهاَو مِّ

ْنهُ  ََ مِّ تِّهِّ َفاِّن  َذلِّ ح  يرِّ صِّ اهِّ لُِّحاْرمَ  -السَل عليه - َتْقدِّ ُِّ ن  َكَماْغلِّيل  َعَلاى َأْ َوا ِّْ ، َكَماا ا ُغل ِّاَل َعَلايْ تِّ َجاابِّ ن  َأْماُر اْلحِّ ِّْ
يثِّ  اَن اأْلَئِّم اةِّ. َوَيْبَقاى َمْعَناى اْلَحادِّ اُوََ َوَغْيُرُه مِّ ي َأَعاَر نَِّلْيهِّ َأُبو ََ احِّ ْياهِّ  َعلَ َصال ى ّللا ُ  -َو َأن  الن بِّاي  حِّ الث ابِّاتِّ َوُهاالص 

، ُهام   -َوَسل مَ  ٍَ ي َمَة بِّْنَت َقْيٍ  َأْن َتْعَتد  فِّي َبْيتِّ ُأ  ِّ َعارِّ اعتادي عناد  ،ابيَ امارأة يغشااها أصاحتلا» :الَ َقاَأَمَر َفاطِّ
ل أعمى ،ابن أ  مكتو  ث علاى أن قلنا: قد استدل بعض العلمااء بْاذا الحادي «وَل يراك ،تضعين هيابَ ،فانه ُر

 " .المرأة
أو  انيير الميرأ   ليى الرجي ، سي ا    ياس مب ير  ةالنسب   لى هذا  «أ عمياواس؟» «احيجبا»: لحديأل ا ولاالل  امن 

يثبي  ولي  ليم  ،أو أعميى ا، سي ا    ياس مب ير  ةهيه   تمنيع منيهأعمى،  يمنع من النير  لييه، مين تكيرار النيير  لييه 
َنيياتِّ َيْ ُضْضييَن لعميي إ  ؛الحييديأل نييير  نللعسيي، ةالنسييب  اأعمييى أو مب يير  سيي ا   يياس  [لنيييي ر( سيي ر  ا31)] }َوُقيي  ل ِّْلُمْ مِّ

 نيه ال ييرى،  ؛مين المب ير ا ليى ا عميى أقي   يرر   يس أنيه ةالنسيب   هذا الاليي  ي حديأل  اطم   ،الرج  للمرأ  
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المرأ ،  يال تعيارض بيين  عاحه  ةالنسب   لى ا عمى مرم ن ، اليي هي النير  لى صل   لى المهي وال سيل  اليي 

 س الحديأل ا ول، حديأل ميم ن  هذا ةالنسب   لى نير المرأ   لى الرج ، هيذا ممني ع سي ا    ياس الرجي   برين؛الخ
  .أو أعمى امب ر  

مثي  هيذا ال  يس أس  يرر  ،وهي   يي ال يحيحين وغيرهميا ،وأما ةالنسب  للحديأل الثاني، حديأل  اطم  بني  قيين
ليى ، لكين  با خيرا مين محي   اأبيد   هذا أنه يخلي  بهيا، ين معنىلالحيياا  لى أس تعيد عند ، الرج  ا عمى عند ا

 خ  بييه  إنه يس س الخ ر منه أق ، تضعين ثياةس وال يراك.مح   ي اا
يثِّ َعَلاى َأن  اْلَماْرَأةَ  " َذا اْلَحدِّ َْ اا َأْن َتط لِّالَ َيُجاوُ   ُقْلَنا: َقدِّ اْسَتَدل  َبْعُض اْلُعَلَماءِّ بِّ الِّ عَ َْ ُُ اَن الر  ُجاوُ  َلاى َماا ََل يَ َع مِّ

، َوَأم ا الْ  َن اْلَمْرَأةِّ َكالر ْأسِّ َوُمَعل قِّ اْلُقْر ِّ لِّ َأْن َيط لَِّع مِّ ُُ ًصا لُِّعُماو ِّ َفََل. َفَعَلى هَ  َعْوَرةُ لِّلر   ولاه تعاالى:قَذا َيُكوُن ُمَخص 
ْن َأْبَصارِّهِّن   َناتِّ َيْغُضْضَن مِّ ا. كيض للتبع (من)وتكون  ،[( سورة النااور31)] }َوُقل ل ِّْلُمْؤمِّ َْ َي فِّي اْْلَيةِّ َقْبَل  َما هِّ

 ٍَ ي ْن َبْيتِّ ُأ  ِّ َعرِّ ْنتَِّقالِّ مِّ : َوإِّن َما َأَمَرَها بِّاَلِّ ََ َأْوَلاى بِّ  ؛ْكُتو ٍ تِّ اْبنِّ ُأ  ِّ مَ َلى َبيْ نِّ َقاَل اْبُن اْلَعَربِّي ِّ اْن بقائْاا ألَِّن  َذلِّا اا مِّ َْ
 ٍَ ي انِّْذ َكاَنْت أُ  ؛في بيت أمر َعرِّ َْ لِّ نَِّلْي اخِّ ٍَ ُمْؤَهَرًة بَِّكْثَرةِّ الد  ي ا، َفَيْكُثا ُّ َعرِّ َْ وٍ  ََل ا، َوفِّاي َبْياتِّ اْبانِّ ُأ  ِّ َمْكُتاُر الر ائِّاي َل

، َفَكاَن نِّْمَساُك َبَصرِّهَ  ََ َوَأْوَلى، َفُرخ ِّ  ا َعْنُه َأْقَربَيَراَها َأَحد  ْن َذلِّ امِّ َْ ، َوّللا ُ  َ  َل ََ  ". َأْعَلمُ فِّي َذلِّ
 ؟منطوق عا واْلية  مفْو حديث الفي  :لا: يمكن أن يقطالب

ال، ه  االليه تخيلن عن االل  اآليي ، اآلس ا عميى، اميرأ  ا ي رت  ليى أس تسيسن عنيد أسير ، ميات وليي أمرهيا، 
 رجي  مب ير؟الالرجي  عنيدهم أعميى أو مات محرمها  ي بلد  ال ي جد لها محرإ، ه  ا  ض  أس تسسن عند أسر  

تنيير اآلس انيهينيا مين ن ين المحيي ر، لكين  با  اني  هيي ن ين المحيي ر،  نيه انق يع  ض ؟ أعمى؛أيهما أ 
 والحيديأل س اليبعي  عليهيا، والحيديأل الثياني اليبعي  عليى الرجي ،  لى الرج  سي ا    ياس أعميى أو مب ير ال  يرق؛ 

 نير الرجال  لى النسا .ا ول م   عه نير المرأ   لى الرجال، والثاني 
 مدرس أعمى للبنات؟  :طالب

 هذا خ ر،   نها تنير  ليه، لكين يي مرس ة ي  الب ير، وزس  ياس مين ورا  حجياب عند البنات، م ج ا؟! عمياس 
 .- س  ا  هللا تعالى- ال مانع 
يَنااتَ  :الث الَِّثاةُ  يَن  ِّ ُ ُساْبَحاَنُه َوَتَعااَلى الن َِّسااَء بِّاَأَل  ُيْبادِّ ن  لِّلَأَماَر ّللا  رِّيَن، ُْ رِّ نَِّل  ن ااظِّ اَن الن ااظِّ يَن فِّاي َباااقِّي  َماا اْساَتْثَناُه مِّ

يَناةِّ، َوا اَن الز ِّ اُر مِّ َْ ُْ ، ُهام  اْساَتْثَنى، َماا َي ْفتَِّتانِّ ْن اَلِّ َذاًرا مِّ :لن ااُس فِّاي َقاْدرِّ اْخَتَلاَف اْْلَيةِّ حِّ ، َفَقااَل اْباُن َمْساُعوٍَ ََ   َذلِّا
 ُُ يَنةِّ ُهَو الث َِّياُب. َوَ اََ اْبُن  ُر الز ِّ يُد ْبانُ َظاهِّ ُه. َوَقاَل َساعِّ ُْ َبْيارٍ َبْيٍر اْلَو ُُ اُه وَ  َأْيًضاا َوَعَطاا  ُْ : اْلَو ايُّ اانِّ ء  َواأْلَْوَ اعِّ اْلَكف 

ُر ا ْسَوُر ْبُن َمْخَرَمَة: َظااهِّ ُة َواْلمِّ يَناةِّ َوالث َِّياُب. َوَقاَل اْبُن َعب اٍس َوَقَتاََ َضااُب نَِّلاى ُهاَو اْلُكْحاُل وَ  لز ِّ اَواُر َواْلخِّ ْصاالس ِّ فِّ نِّ
َراعِّ  لطباري عان اوذكار  ،والقرطة والفتخ ونحو هذا فمبااح أن تبدياه المارأة لكال مان َخال عليْاا مان النااس الذ ِّ

يًثا َعانِّ الن بِّاي ِّ  َراعِّ َحادِّ َة فِّي َمْعَنى نِّْصفِّ الاذ ِّ ُ َعَلْياهِّ -َقَتاََ ُ  - َعائَِّشاةَ آَخاَر َعانْ  ركا، َوذ-َوَسال مَ  َصال ى ّللا  اَي ّللا  َرضِّ
اَعنْ  كات أن ْلخار نذا عر َل يحال َلمارأة تاؤمن باال والياو  ا» أناه قاال: -صالى هللا علياه وسالم-َعانِّ الن بِّاي ِّ  -َْ

ْْا ويديْا نلى هاهنا  ".«تُْر نَل ُو
 حا  . :عر   يعني
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ااُر لِّاي بُِّحْكاامِّ َأْلَفاا" َْ ُْ ي اَة: َوَي . َقااَل اْبااُن َعطِّ َراعِّ ْصافِّ الااذ ِّ َأْن وَ  ،َ َة َمااْأُموَرة  بِّاَأَل  ُتْباادِّين  اْلَماْرأَ ةِّ أَ ظِّ اْْلَيااَوَقاَبَض َعَلااى نِّ
 ُْ ْستِّْثَناُء فِّيَما َي ْخَفاءِّ لُِّكل ِّ َما ُهَو  ِّيَنة ، َوَوَقَع اَلِّ َد فِّي اإلِّ ِّْ ُر بِّحُ َتْجَت ْنُه، أَ ْكمِّ َضُروَرةِّ حَ َْ ْو نِّْصاََلحِّ َرَكٍة فِّيَما ََل ُبد  مِّ

 ََ  ."َعْأٍن َوَنْحوِّ َذلِّ
ال  وأنهييا ،عاةهيي  يمسيين ت جيهييه علييى ا وليييا  المييذ  رين  ييي اآلييي هييذا ميين غييير ق ييد، وحييديأل   با خييرا :يعنييي

 .اا لهم  ال ما ييهر غالب  خرِّ تُ 
َر اف" َْ ُروَرُة فِّي الن َِّساءِّ  }َما َظ ي نَِّلْيهِّ الض  م ا ُتَؤَ ِّ هِّ مِّ ُْ َو اَعَلى َهَذا اْلَو ُْ  . ْلَمْعُفوُّ َعْنهُ  َف

اهِّ َواْلكَ ُقْلُت: َهَذا َقاْول  حَ  ُْ اَن اْلَو اا َكااَن اْلَغالِّاُب مِّ ، نَِّل  َأن اُه َلم  اْينِّ َسان  وُرُهَماا َعااََ ظُ ف  ةً ُْ َبااََ ا ،ًة َوعِّ ََ فِّاي الص  ََلةِّ َوَذلِّا
َما. ِّْ ًعا نَِّلْي ُِّ ْستِّْثَناُء َرا ، َفَيْصُلُح َأْن َيُكوَن اَلِّ  "َواْلَحب ِّ

ييلكيين ال ي ييل  أس يسيي س  وا اليي  علييى وجيي ب ت  ييي  ال جييه والكعييين المعار يي ، اليي  ل جيي ا ا  ؛ااالسيييثنا  راجح 
ي ق ييي  اإل يييس،  اسيييييقي   ييي -ر يييي هللا عنهيييا-وأكثييير مييين أس تح ييير، حيييديأل عاةهييي   ،أ يييهر مييين أس تيييذ ر

    ليىلميا احياجي ا، ولي   ياس  هين ال جيه جياةق  ال :  نه  اس يعر ها قب  الحجابوق ، خمرت وجهها ،ةاسيرجاعه
ي نيه يعر هيا ة مث  هذا؛  «ينكميااإ ب  أس يي إنيه أحيرى  ، ليهياانيير » نيير  ليهياميرأ   با خ بي  يُ ال ااسييمرار، وأيض 

لينييير  ؛لهييا رييخبيي -ر ييي هللا عنييه-اس جييابر قييد  ييوليي   انيي  تكهيين وجههييا مييا احييياا  لييى أس يقييال مثيي  هييذا، و 
 مث  هذا.  ي وقيهم لما احياج ا  لى اساة   ال جه  هن  اس و  ، ليها،  ل   ان  ممن يسهن ال جه

 -ماارضاي هللا عنْ-أن أساماء بنات أباي بكار  -رضي هللا عنْا-يدل على ذلَ ما رواه أبو َاَو عن عائشة "
ياه صالى هللا عل-وعليْا هيااب رقااق فاأعري عنْاا رساول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-َخلت على رسول هللا 

ْه نوأعار  ،«ر  منْا نَل هذاأن يُ  نن المرأة نذا بلغت المحيض لم يصلح ،يا أسماء»وقال لْا:  -وسلم لى ُو
 ".وكفيه

 ضعن عند أه  العلم.موالحديأل 
، َولُِّمَراَعااةِّ َفَسااَِّ الن ااسِّ  " ْحتَِّياا ِّ انِّبِّ اَلِّ َُ ْن  َذا َأْقَو  مِّ َْ اْن  ِّينَ ي اْلَماَفاََل ُتْبادِّ  ،َف ِّْ ْرَأُة مِّ ُْ اْن َو اَر مِّ َْ اا نَِّل  َماا َظ َْ اا تِّ َْ

ا َْ ْي  "َوَكف 
  س ال جه ه  مح  المحاسن. لييهر     ي ؛وجهها  س أظهرت   حال وعلى   

ْن ُعلَ " َواُه. َوَقْد َقاَل اْبُن ُخَوْيزِّ َمْنَداٍَ مِّ ُ اْلُمَوف ُِّق ََل َرب  سِّ يافَ : نِّن  اْلَمْرأَ َمائَِّناَوّللا  يَلًة َوخِّ مِّ َُ اا  َة نَِّذا َكاَنْت  َْ ِّْ ُْ اْن َو مِّ
ا َْ ا اْلفِّْتَنُة َفَعَلْي َْ ْي ، َوإِّْن َكاَنْت َعُجوً ا َأْو ُمَقب حَ  َوَكف  ََ ا َ َسْتُر َذلِّ َُ َف وَ  ًة  ا.َأْن َتْكشِّ َْ ْي ا َوَكف  َْ َْ ُْ" 

 س  ،مين وجههيا ا ال يج   لهيا أس تكهين  يي    ،ما لم تكن من الق اعد الالتي اسيثنين اأو مقبح   اعج    ول   ان  
 المقبح  تجد من يمي   ليها، وعلى    حيال  ي  ميا  ياسق  ، هذ  العج   تجد من يهيهيها، وهذ  لك  ساق    ال

  السير مح   جماع بين أه  العلم. ،، وزبا  اس القماس  ماس  ين مثار  ين  الرجال وجب على المرأ  سير 
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 (6) سورة النور -تفسري القرطيب
ْلقِّي ااُة  :ر ابَِّعااةُ ال" ْلقِّي ااة  َوُمْكَتَسااَبة ، َفاْلخِّ : خِّ يَنااُة َعَلااى قِّْسااَمْينِّ ااا وَ الز ِّ َْ ُْ ااُه أَ فَ ُْ ن  ْلَقااةِّ وَ ْصااُل الاِّ َماااُل اْلخِّ َُ يَنااةِّ َو َمْعَنااى ز ِّ

يَنةُ  َن اْلَمَنافِّعِّ َوُطُرقِّ اْلُعُلو ِّ. َوَأم ا الز ِّ ي ةِّ، لَِّما فِّيهِّ مِّ َي مَ اْلُمْكتَ  اْلَحَيَوانِّ ِّْ ُلُه اْلَمْرَأُة فِّاي َتحْ َسَبُة َف اا، ا ُتَحاوِّ َْ ْلَقتِّ اينِّ خِّ سِّ
ْنُه َقْوُلُه تعالىَكالث َِّيابِّ َواْلُحلِّي ِّ َواْلُكْحلِّ وَ  ، َومِّ َضابِّ  قال الشاعر:و  ،[( سورة األعراف31)] َنَتُكْم }ُخُذوْا  ِّي: اْلخِّ

 يأخااااااااااااااذن  ينااااااااااااااتْن أحساااااااااااااان مااااااااااااااا تاااااااااااااار  
 

 "وإذا عطلاااااااااااااان فْاااااااااااااان خياااااااااااااار عواطاااااااااااااال 
 

ن  نهي ،يعني خير النسيا  الالتيي ال يييقينمن القين ، يعني ما اسيعملن القين   هن خير ع اط ،  :يعني (ع لن)
 اليقين. لى ج  لسن ةحا
 ببيت:يستدلون يا عيخ : طالب

            قااااااااااااااااااال للمليحاااااااااااااااااااة بالخماااااااااااااااااااار األساااااااااااااااااااوَِّ 
 

؟   ماااااااااااااااااااذا فعلاااااااااااااااااات بناسااااااااااااااااااَ متعباااااااااااااااااادِّ
 

  س ال جه لين ةع ر ؟  :لذف يق ل ما وجه االسيدالل ل
يي س النييي ؛وليي   انيي  م  ييي   وجههييا ، علهييا ةالرجيي وجييه االسيييدالل أنهييا تععيي    ،لايعييين الرجيي ار  لييى المييرأ  عم م 

ة ييي تها، بهي يهيييا، تسيييلب الرجييي   هيييي  ،«لليييب الرجييي  الحيييا إ مييينكنمييين ناق يييات عقييي   وايييين أسيييلب ميييا رأيييي  »
 ةسالمها.ةحجمها، 
َسااةُ  ااَر َفُمَباااح  َأَبااًدا لُِّكاال ِّ ا :اْلَخامِّ َْ ، َفَمااا َظ ن  ر  َوَباااطِّ يَنااةِّ َظاااهِّ ااَن الز ِّ اامِّ ، َوَقااْد َذَكْرَنااوَ َن اْلَمَحااارِّ ِّ لن اااسِّ مِّ اابِّ انِّ َُ  ا َمااااأْلَ

لُّ نِّْبَداُؤُه نَِّل  لَِّمْن َسم اهُ  ْم. وَ  ،اْلية  َتَعاَلى في هذهُم ّللا ُ لِّْلُعَلَماءِّ فِّيهِّ. َوَأم ا َما َبَطَن َفََل َيحِّ ُْ اْخُتلِّاَف فِّاي َأْو َحل  َمَحل 
اَن الز ِّ  ، فقالت عائشة: هي من الزيناة الُااهرة ألناه فاي اليادين. وقاال مجاهاد: هاو مِّ َوارِّ اةِّ اْلبَ يَناالس ِّ َْ َن  َناةِّ، ألِّ ا اطِّ

اا ا : َوَأم  . َقاَل اْباُن اْلَعَربِّاي ِّ َراعِّ ْينِّ وإنما يكون فِّي الذ ِّ َ  َعنِّ اْلَكف  َضاابُ َخارِّ اَن الز ِّ  ْلخِّ اَو مِّ ُْ َناةِّ نَِّذا َكااَن فِّاَف ي يَناةِّ اْلَباطِّ
 ".اْلَقَدَمْينِّ 

ن   الساَسة: قوله تعالى: ِّْ ُيوبِّ ُُ ورُ   }َوْلَيْضرِّْبَن بُِّخُمرِّهِّن  َعَلى  ُْ . َوَقَرَأ َأُبو  الَل  ِّ ال تِّ : بُِّسُكونِّ َقَرَأ اْلُجْم َي لِّأْلَْمرِّ ي هِّ
َواَيةِّ اْبنِّ َعب ا  ،لثقلْاا فت الكسارةوحاذ ،فاي َل  األمار الكسار ن األصال أل  ؛ٍس بكسرها علاى األصالَعْمٍرو: فِّي رِّ

 " .وفخذ ين عضدٍ تسكلوإنما تسكينْا 
  ،  يسسين.كيسسين

 الطالب: كتسكين؟ 
 . يسسين  نعم الذف ييهر

ْز ٍ " َُ عِّ  ٍذ. َو" َيْضرِّْبَن" فِّي َمْوضِّ ا لَِّتْسكِّينِّ َعُضٍد َوَفخِّ َْ يُن ، نَِّل  َأن ابِّااأْلَمْ  َوإِّن َما َتْسكِّ اَدٍة رِّ ْتَباًعاا نِّ ُه ُبنِّاَي َعَلاى َحاَلاٍة َواحِّ
اايبَ  ْنااَد سِّ ااي عِّ ََ لِّْلَماضِّ هِّ اْْلَيااةِّ َأن  الن َِّساااَء ُكاان  فِّااي َذلِّاا اانِّ نَِّذا َغط ااْينَ الز َمااا َوْيهِّ. َوَسااَبُب َهااذِّ َرةِّ َوهِّ ن  بِّاااأْلَْخمِّ ُْ َي  ُرُءوَساا

اُش: َكَما َيْصَنُع الن بَ  . َقاَل الن ق  رِّ ْْ  ُ ْن َوَراءِّ ال ا مِّ َْ ُع َسَدْلَن  ."َُ اْلَمَقانِّ
  س لهم خبر   ي اسينباط الما . ؛بالا الروإ، سم ا بذلس  وا نباط هم ال اراوس من النبَ 
، َفاَأَمَر ّللا ُ  " ََ َما َتَعاالَ َفَيْبَقى الن ْحاُر َواْلُعُناُق َواأْلُُذَناانِّ ََل َساْتَر َعَلاى َذلِّا ، َوَهْيَئاُة ذَ ى بَِّلاي ِّ اْلخِّ ََ َأْن ارِّ َعَلاى اْلُجُياوبِّ لِّا

 َُ َمارَِّهااا َعَلاااى  ااا لَِّتْسااُتَر َصاااْدَرَها. َرَو  اْلُبَخااارِّيُّ َتْضاارَِّب اْلَمااْرَأُة بِّخِّ َْ اااا َعااْن عَ ْيبِّ َْ َسااااَء  ائَِّشااَة َأن  ُ نِّ ااَم ّللا   َقاَلااْت: َرحِّ
ن  لما نزل:  ،المْاُرات األول ِّْ ُيوبِّ ُُ   .ختمرن بْاعققن أ رهن فا  }َوْلَيْضرِّْبَن بُِّخُمرِّهِّن  َعَلى 
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 ريضخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

فُّ َعْن َوَقدِّ اْخَتَمَرْت بَِّشْيٍء يَ   - عنْمرضي هللا-وَخلت على عائشة حفصة بنت أخيْا عبد الرحمن  اا عُ شِّ َْ ُنقِّ
ي  ا َوَقاَلْت: نِّن َما ُيْضَرُب بِّاْلَكثِّيفِّ ال ذِّ َْ ْتُه َعَلْي ، َفَشق  ََ  "ْسُتُر.يَ َوَما ُهَنالِّ

مييينهن  يييي ، وهللا ال يخيييرا  :نعيييم، نسيييا  ا ن يييار لميييا نقلييي  آيييي  الحجييياب خيييرجن ممييييثالت  ال ربييياس، يعنيييي
 سيعاس.الم
ابَِّعةُ " ْنهُ  :الس  ا، َومِّ َْ ي بِّهِّ َرْأَس ، َوُهَو َما ُتَغط ِّ َمارِّ ْمُع اْلخِّ َُ اَي َحَساَنُة اْلخُ تِّ اْلَماْرَأُة وَ اْخَتَمارَ  اْلُخُمُر:  ْماَرةِّ. َتَخم اَرْت، َوهِّ

َن الدرع والفمي ، َوُهَو مِّنَ  ُع اْلَقْطعِّ مِّ ، َوُهَو َمْوضِّ ْمُع اْلَجْيبِّ َُ وُر اْلقِّاَراَءةِّ  َوُهَو اْلَقْطعُ ْلَجْوبِّ ا َواْلُجُيوُب:  ُْ . َوَمْش
يمِّ  ن  }من  َضمُّ اْلجِّ ِّْ ُيوبِّ ُُ  ". 

 الق ع ممن يدخ  معه الرأى.ه  م  ع  :الجيب
ََ فِّا" ْم َذلِّا ِّْ ، َكقِّاَراَءتِّ . َوالي: ُبُياوتٍ َوَقَرَأ َبْعُض اْلُكوفِّي ِّيَن: بَِّكْسرَِّها بَِّسَببِّ اْلَيااءِّ ياُزوَن  اْلُقاَدَماُء ََل ُيجِّ ن ْحوِّيُّاونَ  َوُعاُيوٍٍ

 َُ ا  ُ هِّ اْلقَِّراَءَة َوَيُقوُلوَن: َبْيت  َوُبُيوت  َكَفْلٍ  َوُفُلوٍس. َوَقاَل الز  ام ةِّ َكْساَرة ، َعَلى َأْن ُتْبا: َيُجو ُ َهذِّ اَن الض  ا فأما ،َدَل مِّ
م ِّ َواْلَكْسرِّ َفُمحَ  َن اْلَجْمعِّ َبْيَن الض  اَق بِّا ُر َأَحاد  ال ، ََل َيْقادِّ َما ُروَِّي َعْن َحْمَزَة مِّ يَمااءِّ نَِّلاى َأْن َيْنطِّ ا ََل َماهِّ نَِّل  َعَلاى اإلِّ

ن  }َيُجوُ . َوَقاَل ُمَقاتِّل   ِّْ ُيوبِّ ُُ  ".يعني على مواضع ُيوبْن ،أي على صدورهن  َعَلى 
َنةُ  لِّيال  َعَلاى َأن  اْلَجْياَب نِّن َماا َيُكاوُن فِّاي ال :الث امِّ هِّ اْْلَياةِّ ََ . ْوبِّ َموْ ث افِّي َهذِّ اْدرِّ اَع الص  ََ َكاَناتِّ اْلُجُياوُب فِّاي وَ ضِّ َكاَذلِّ

ْنااَدَنا ْم، َعَلااى َمااا َيْصااَنُعُه الن َِّساااُء عِّ ِّْ ااَلفِّ رِّْضااَواُن ّللا ِّ َعَلااْي ااَن الر ِّ اَدُل ِّ َوَأْهااُل بِّاأْلَْناا هَِّيااابِّ الس  ْصاارِّي ةِّ مِّ َيارِّ اْلمِّ ااالِّ لااد ِّ َُ
ْم.  ْبَيانِّ َوَغْيرِّهِّ  َوالص ِّ

َم اْلُبَخارِّيُّ َوَقْد  َُ ا :-َرْحَمُة ّللا ِّ َتَعاَلى َعَلْيهِّ -َتْر ْيبِّ اْلَقمِّ َُ اْن عِّ )َباَب  اْدرِّ وَ ي ِّ مِّ (ْنادِّ الص  يَث َأبِّاي  ،َغْيارِّهِّ َوَسااَق َحادِّ
لا -صالى هللا علياه وسالم-ُهَرْيَرَة َقاَل: َضَرَب َرُسوُل ّللا ِّ  ُبتاان مان  ين عليْماامثال البخيال والمتصادق كمثال ُر

أيات ة: فأناا ر وفياه: قاال أباو هريار  ،وقد تقد  بكمالاه ..الحديث ،قد اضطرت أيديْما نلى هديْما وتراقيْما ،حديد
، َفَلاْو َرَأْيُتا :يقول -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ْيبِّاهِّ َُ اعُ بُِّأْصُبَعْيهِّ َهَكَذا فِّاي  ا َوََل َتَتوَ ُه ُيَوس ِّ اَذا ُيَباي ُِّن َْ َْ اُع. َف س 
ْيبَ  َُ ََ َأن   ََل ُ -ُه َل َن ُه َلْو َكاَن فِّي مَ  -َعَلْيهِّ الس  ، ألِّ  "َراقِّيهِّ. ُمْضَطر ًة نَِّلى َهْدَيْيهِّ َوتَ ْم َتُكْن َيَداهُ ْنكِّبِّهِّ لَ َكاَن فِّي َصْدرِّهِّ
 وال من الخلن، هذا ا ص   يها. ال على المنكب،  يح  القميص تك س على ال در،  يعني العيح
 ...طالب

 هي  آخر. لحسم الهرعي ل ةالنسب  عملهم، أما هذا عملهم، ه  يهرح
 .وهذا استدَلل حسن"

ن  التاسعة: قوله تعالى:  ِّْ ومناه قاول  ،َل  العاربكاالبعال هاو الازَو والسايد فاي  [( ساورة الناااور31)] }نَِّل  لُِّبُعاوَلتِّ
ْثااَرةِّ كَ َرة  نَِّلااى ا، نَِّعاااَيْعنِّااي َسااي َِّدهَ  «نذا ولاادت األمااة بعلْااا» فااي حااديث ُبرياال: -صاالى هللا عليااه وساالم-النبااي 

َماءِّ َفُتْعَتقُ  َن اإلِّ ، َفَيْأتِّي اأْلَْوََلَُ مِّ َرارِّي ِّ بَِّكْثَرةِّ اْلُفُتوَحاتِّ َهاُكلُّ أُ  الس  ي َمان  وَ  ، ٍ  بَِّوَلدِّ ْتقِّ َكَأن اُه َساي ُِّدَها ال اذِّ اا بِّااْلعِّ َْ  ؛ َعَلْي
ْن َسَببِّهِّ، قَ  ا مِّ َْ ًَل َل ْتُق َحاصِّ .نِّْذ َكاَن اْلعِّ  "اَلُه اْبُن اْلَعَربِّي ِّ
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 (6) سورة النور -تفسري القرطيب
م جي اات  ،  ال يسي س مين عالميات السياع ، أمهيات ا والا-عليه ال ال  والسالإ-وهذا م ج ا  ي ع ر النبي 

 وجدوا أمهات ا والا،  يال ،اإلسالإ مع  ثر  العي حات رصدوبعد   ثرس،  ي  -عليه ال ال  والسالإ- ي ع ر  
ةعيد  ثيم ،ثيم تعيي  ةيه ،ا مي  مين السييد ي آخر القمياس يسثيرس  ثير   ةحييأل تليد س ييجه مث  هذا اليروي ، أما  با  ا

 نيص عليى بليس الهيراح، أميا ميا  ،هيذا ال ليد يييقوا هيذ  الميرأ  ةحييأل يسي س مين الكثير   -كما قال أه  العليم-بلس 
  ولييدت ا ميي  با» :، يقيي ل-عليييه ال ييال  والسييالإ-ك نهييا مجييرا أنهييا تعييي  ب لييدها  هييذا م جيي ا  ييي ع يير النبييي 

 لييدها، أإ  بو ثيير  العي حييات،  يييرتي ا والا ميين اإلمييا   يعييي   يي   ،  ييار    لييى  ثيير  السييرارف سيييدها  :يعنييي «ةعلهييا
ييالسييياا  هنييا  .و رنييه سيييدها الييذف ميين  عليهييا ةييالعي  مييا  ي لهييا اولييدت ا ميي  ةعلهييا، يعنييي  وجهييا الييذف سيييس س  وج 
  ال وهييييقوا اإلنسياس مين ولدتيه التيي أعييقهن أوالاهين ثيم ميع هيذ  الكثير  الةعد، لكثر  ه ال  النسي   مين السيرارف 

 يهعر.
ْتُق نَِّلْيهِّ. َوَهذَ  «أعتقْا ولدها»في مارية:  -عليه السَل -قلت: ومنه قوله " َب اْلعِّ ْن َأحْ َفُنسِّ تِّ َهَذا َسنِّ َتْأوِّيََل ا مِّ

ُ َأْعَلُم. . َوّللا  يثِّ  اْلَحدِّ
َُ وَ  :َمْسَأَلة   ْو َن الَفالز  َن اْلَمْرَأةِّ َوَأْكَثَر مِّ يَنَة مِّ ي ُِّد َيَر  الز ِّ يَنةِّ الس  ا َحََلل  َلُه َلذ  نِّْذ ُكلُّ َمَحل ٍ  ؛ز ِّ َْ ْن َبَدنِّ اَذا  مِّ َْ ًَُرا. َولِّ ًة َوَن

ْن َهَذا، ؛اْلَمْعَنى َبَدَأ بِّاْلُبُعوَلةِّ  َُمِّ مِّ ْم َيَقُع َعَلى َأْع ُْ ََلَع ْم َحاافِّ }وَ  اَلى: َتَعاَقااَل ّللا ُ  ألَِّن  اط ِّ ِّْ يَن ُهاْم لُِّفاُروُِّ *  ُُونَ ال اذِّ
يَن  ْم َغْيُر َمُلومِّ ُْ ن  ْم َفاِّ ُْ ْم َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُن ِّْ ُِّ   .[سورة المعاَر (30-29)] نَِّل  َعَلى َأْ َوا

 "العاعرة: 
 س  لييه أس يقرأهييا بنعسييه؛  يير   يي   نسيياسالعالنعسييه،  لييى الحااييي  عهيير ، العا يير   يي   نسيياس يقر هييا العا يير  اتييرك 

ي يه  ي  من اإلسعا  ال ا يها  الم   نيي  يرعي ، يع ا يليي  بيدرى اليعسيير وال ةالمسيجد، وزس  اني  المسيرل  أحسام 
 اإلنساس  با س   يجيب ةحسم  رعي، لكن اإلنساس يقر ها لنعسه ويسيعيد.

َيَة عشرة " ََ وَ  -اْلَحاَِّ ُ َتَعاَلى اأْلَْ َوا ْم َهن ى بِّذَ لما َذَكَر ّللا  ِّْ يَناةِّ بَ َحارِّ ِّ َوَسو   وِّي اْلمَ َبَدَأ بِّ ْم فِّاي نِّْباَداءِّ الز ِّ ُْ ، َوَلكِّاْن ْيَن
ْرَياَة َأن  َكْشاَف  . َفََل مِّ ْم بَِّحَسبِّ َما فِّي ُنُفوسِّ اْلَبَشرِّ ُْ ٍِّ َعَلاى الْ أْلَبِّ وَ اَتْخَتلُِّف َمَراتُِّب اْن َكْشافِّ َوَلااأْلَ دِّ َماْرَأةِّ َأْحاَوُ  مِّ

 ُِّ ْم، َفُيْبَد  لِّأْلَبِّ َما ََل َيُجوُ  َ ْو ُْ ا. َوَتْخَتلُِّف َمَراتُِّب َما ُيْبَد  َل وْ ْباَداُؤهُ نِّ َْ اي نِّْسامَ  لَِّوَلادِّ الاز  . َوَقاْد َذَكاَر اْلَقاضِّ يُل َِّ اعِّ
 ن عباااس: ننوقااال اباا ،أنْمااا كانااا َل يريااان أمْااات المااؤمنين -رضااي هللا عنْمااا- َعاانِّ اْلَحَساانِّ َواْلُحَسااْينِّ 

 ".يتْما لْن تحلرؤ 
 يح  لهم النير  ليهن. نهن  وجات أبيه، 

ََ نَِّلاى َأن  " يُل: َأْحَسُب َأن  اْلَحَسَن َواْلُحَسْيَن َذَهَبا فِّي َذلِّا ي فِّاي ْم ُياْذَكُروا فِّاي اْْلَياةِّ ال تِّاَء اْلُبُعوَلاةِّ َلا َأْبَنااَقاَل نِّْسَماعِّ
َِّ الن بِّي ِّ  ن  فِّاي آقاول تعاالى:  وهاي -صلى هللا علياه وسالم- َأْ َوا ِّْ َنااَح َعَلاْي ُُ ن  }َل   ِّْ  ،[( ساورة األحازاب55)] َباائِّ

ن   وقال في سورة النور: ِّْ ن  نَِّل  لُِّبُعاوَلتِّ ُْ يَنَت يَن  ِّ هِّ  .اْلياة [اااور( ساورة الن31)] }َوََل ُيْبدِّ َفاَذَهَب اْباُن َعب ااٍس نَِّلاى َهاذِّ
 " نَِّلى اْْلَيةِّ أخر .اْْلَيةِّ، َوَذَهَب اْلَحَسُن َواْلُحَسْينُ 

 .-عليه ال ال  والسالإ-أ واا النبي  يها لكن عم إ اآلي  يدخ  
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ن   الثانية عشرة: قوله تعالى: ِّْ ياُد ُذُكاوَر َأْوََلَِّ اأْلَ    }َأْو َأْبَناء ُبُعوَلتِّ ، وَ ُيرِّ َِّ وا، ْوََلَُ اأْلَْوََلَِّ َوإِّْن َساَفلُ َياْدُخُل فِّياهِّ أَ ْ َوا
ْن ُذْكَراٍن كَ  ََ آَبامِّ . َوَكاَذلِّ ااُء اْلبُ اُنوا َأْو نَِّناٍث، َكَبنِّي اْلَبنِّيَن َوَبنِّاي اْلَبَنااتِّ ُْ اةِّ ُعوَلاةِّ َواأْلَ َْ ُِّ اْن  لاذُّْكَرانِّ اَداَُ َوإِّْن َعَلاْوا مِّ

ََ َأْبَناااُؤُهن  َوإِّْن َسااَفُلوا. َوَكاا ، َوَكااَذلِّ اااتِّ َْ َباااءِّ اْْلَباااءِّ َوآَباااءِّ اأْلُم  ََ أَ ْلِّ يااهِّ َأْوََلَُ  َوإِّْن َسااَفْلَن، َفَيْسااَتوِّي فِّ َناااتِّ ْبَناااُء اْلبَ َذلِّ
، وهم من وَ  ن  ُْ ََ َأَخَواُت . َوَكَذلِّ اتِّ َأْو َأَحدِّ اأْلُم  اْْلَباءِّ وَ  هُ دَ لَ اْلَبنِّيَن َوَأْوََلَُ اْلَبَناتِّ َْ . ْنَفْينِّ  "الص ِّ

 اآلةا  وا مهات  ي ا  قا ، أحد ال نعين من ا ب أو من ا إ. :يعني
 ".بنو اإلخوة وبنو األخوات وكذلَ"

 يعني من الجهات الثالث.
ْن ُذْكَراٍن َكاُنوا َأْو نَِّناٍث َكَبنِّي َبنِّي اأْلََخَواتِّ َوَبنِّي  " . اأْلَخَ  نيبَوإِّْن َسَفُلوا مِّ  َواتِّ

 .  َكَبنِّي َبنِّي اْ ََخَ اتِّ َوَبنِّي َبَناتِّ اْ ََخَ اتِّ
. َكَبنِّي َبنِّي اأْلََخَواتِّ َوَبنِّي َبَنا انَ َحاَوَهَذا ُكلُُّه فِّي َمْعَناى َماا تِّ اأْلََخَواتِّ ، َفا ُرَ  مِّ ََ َعَلاى اْلَمَعاانِّي فِّاياْلَمَنااكِّحِّ  اِّن  َذلِّا

اتِّ  َ  فِّي َوَهُؤََلءِّ مَ  ،اْلوََِّلََ وُر َعلَ َحارِّ  ، َوَقْد َتَقد  ُْ . َواْلُجْم اَوا ِّ   َكَسائِّرِّ اْلَمَحارِّ ِّ فِّايْلَعم  َواْلَخالَ ى َأن  االن َِّساءِّ َُارِّ َُ  الن 
، َوُهَو َكالن   َضاعِّ ْكُر الر  ْم. َوَلْيَ  فِّي اْْلَيةِّ ذِّ ُْ َما نَِّلى َما َيُجوُ  َل ُْ َ . َسبِّ َعلَ َل ْكرَِّمَة وَ ى َما َتَقد  ْعبِّي ِّ َوعِّ ْنَد الش  ْيَ  َلاعِّ

ْكرَِّمُة: َلْم َيْذُكْرُهَما فِّ  َن اْلَمَحارِّ ِّ. َوَقاَل عِّ َن   ؛ي اْْلَيةِّ اْلَعمُّ َواْلَخاُل مِّ َما َتَبَعانِّ ألِّ َما.ألَِّ ُْ ِّْ  "ْبَنائِّ
 وأبنا  الخال؟ من المحارإ أبنا  العمهم ا من المحارإ،  ربنا هما ليس
  َل.طالب: 

 .المحارإ ليس ا من ،نعم
  ه  هذا ه  المق  ا؟ ا أبنا  العم والخال؟ملكن ه  المق  ا َتَبَعاس  بناةه  كين ييبع ا ب أةا ؟

 «عيم الرجي  صين  أبييه» يي الحيديأل ال يحي : و ليين العيم والخيال مين المحيارإ،  :رمي نيد الهيعبي وعسقال عه  
 الخال .و ،  ذلس الخال ةمنقل  ا إ، ارإ بال  س ه  من المحيعني مث  أبيه، 

ن  الثالثة عشرة: قوله تعالى:  ِّْ َسائِّ ، َوَيْدُخُل فِّي َهذَ   }َأْو نِّ َماءُ َيْعنِّي اْلُمْسلَِّماتِّ َنااُت،ا اإلِّ َُ   اْلُمْؤمِّ َسااُء مِّ َوَيْخاُر ْناُه نِّ
َنٍة  ْمَرَأٍة ُمْؤمِّ لُّ َلِّ ْم، َفََل َيحِّ م ةِّ َوَغْيرِّهِّ ْن َأْهلِّ الذ ِّ اْن ْن َتْكشِّ أَ اْلُمْشرِّكِّيَن مِّ ا َباْيَن َياَديِّ اْماَرَأٍة مُ َباَف َعْيًئا مِّ َْ ْشارَِّكٍة نَِّل  َدنِّ

 ."َأْن َتُكوَن َأَمًة َلهَ 
 نهييا  ؛هيين عنييدهاللمييرأ  أس تك   يبييات ميين غييير المسييلمات  ييي بييالا المسييلمين وحين ييذ  ال يجييولييذا ي جييد ميين ال ب

 ها.ةليس  من نسا
ن  فذلَ قوله تعالى:  ُْ  .سيبن نَ  ةوكان ابن ُريب وعباَ }َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُن

 ُنسي.
 ،تْاااأو تاار  عور  ،المساالمة ل النصاارانيةقب ِّاايكرهااون أن تُ  القااار  وهشااا  سااي باان نُ  ةوكااان اباان ُااريب وعباااَ 

ن  ويتأولون  ِّْ َسائِّ  سي: وقال عباَة بن نَ   }َأْو نِّ
 ُنسي.
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 (6) سورة النور -تفسري القرطيب
: َأن   -رضي هللا عنه-وكتب عمر ي: سَ وقال عباَة بن نُ  َساَء ُه َبَلَغنِّ نَِّلى َأبِّي ُعَبْيَدَة ْبنِّ اْلَجر احِّ م اةِّ أَ ي َأن  نِّ ْهلِّ الذ ِّ

َساااءِّ  وَنااَيااْدُخْلَن اْلَحم اَماااتِّ َمااَع نِّ ، َوُحااْل َُ ََ ااْن َذلِّاا يَن، َفاااْمَنْع مِّ اااْلُمْساالِّمِّ ن  ي ااُة ُعْرَيااةَ أَ ُه ََل َيُجااوُ  ُه، َفاِّ م ِّ  ْن َتااَر  الذ ِّ
اَل َوَقااَل: َأيَُّما َْ ََ َقااَ  َأُباو ُعَبْياَدَة َواْبَت ْناَد َذلِّا اْن َغْيارِّ ُعاْذٍر ََل ٍة َتاْدُخُل اْلحَ ا اْماَرأَ اْلُمْسلَِّمةِّ. َقااَل: َفعِّ ااَ  مِّ يام  ُد نَِّل  َأْن ُترِّ
وُه. َوَقاَل اْبنُ  ُُ ا َيْوَ  َتْبَيضُّ اْلُو َْ َْ ُْ ُ َو ََ ّللا  ا َفَسو  َْ َْ ُْ : َل يحال للمسالمة أن -رضي هللا عنْما-  َعب اسٍ ُتَبي َِّض َو

ية أو نصرانية ْا ؛تراها يَْو  .لئَل تصفْا لزُو
 ال يج   لها أس تراها.  عها لقوجها من المسلم  أس ت هذ  العل  حيى  ي المسلم   با خهي  المرأ  

 ؛يرها فَلما غوأ ،ُا  أن تنُر نلى سيدتْا لمسلمةً  فان كانت الكافرة أمةً  ،وفي هذه المسألة خَلف للفقْاء
 .وهللا أعلم ،ولما ذكرناه ،َلنقطاع الوَلية بين أهل اإلسَل  وأهل الكفر

ن  }َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماالرابعة عشرة: قوله تعالى:  ُْ ُر اْْلَيةِّ َيْشمَ   ُن َماَء اْلمُ بِّيَد وَ ُل اْلعَ َظاهِّ . اإلِّ ْسلَِّماتِّ َواْلكَِّتابِّي اتِّ
ْن َمْذَهبِّ َعائِّشَ  ُر مِّ ُ اهِّ ْلمِّ، َوُهَو ال ْن َأْهلِّ اْلعِّ َماَعٍة مِّ َُ َوَقاَل اْبُن  ،-نْماعرضي هللا -َلَمَة ُأ  ِّ سَ َة وَ َوُهَو َقْوُل 

. َوَقاَل َأعْ َعب اٍس: ََل َبْأَس أَ  َُُر اْلَمْمُلوُك نَِّلى َعْعرِّ َمْوََلتِّهِّ بُ ْن َيْن َ  َأُتْلقِّ  : ُسئِّلَ َْ َماَرَها َبْيَن يَ َمالِّ َديِّ ي اْلَمْرَأُة خِّ
؟ َفَقالَ  ي ِّ ا َأْو لَِّغْيرَِّها، َوَأم ا اْلُحرُّ  :اْلَخصِّ َْ ْيَئَة َلُه َوََل هَ َتْملُِّكُه، ََل  َوْغًداَكبِّيًرا  َكاَن َفْحًَل  نْ ََل. َوإِّ  فَ َنَعْم، نَِّذا َمْمُلوًكا َل

عٍ  : َلْيَ  بَِّواسِّ  َ ُب َقاَل َمالِّ َْ ُُْر نَِّلى َعْعرَِّها. َقاَل َأْع ََُر َفْلَيْن َيُة اْلوَ َتْدُخلَ  َأنْ  َمْن ارِّ َُ   ُُ ةِّ َعَلى الر  َُ ْو لِّ َلدِّ َأوِّ الز 
ْرَحاَي،  ".[( سورة النساء3)] ْم }َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنكُ قال هللا تعالى:  اْلمِّ

 ما معنى المرحاض؟ لمرحاض،لين ب اسع أس تدخ  جاري  ال لد أو القوج  على الرج  ا
 المغتسل. :طالب

 الم يس ؟
 طالب: .........

 مذ  ر عندك؟
 طالب: ..........

ال ليد أو جاريي  أو قضيا  الحاجي ، ليين ب اسيع أس تيدخ   ،يعني مح  االغيسيال أس تدخ  المرحاض على الرج ،
  نهيا ليسي  مين محارميه، ليى أبييه المرحياض، وال  وجي  ال ليد؛ال تيدخ  ع يعني ال لد القوج  على الرج ، جاري 

،  كثييير ميين أو مييا أ ييبه بلييس ولييذا قييد يحييياا ةعيي  الرجييال أو ةعيي  النسييا   لييى الخدميي  لمييرض  أو  بيير  أو هييرإ
 ميع أس نيير   ليى ع رتيه ال يجي  ،ييي لى خدمي  أبييه، الناى ييسام ، ييساه   يي هيذا البياب،  يجعي  ال ليد نعسيه 

الرجي ، ر  للرجي  أس ينيير عي  هذا ا مر،  يق إ مقامهيا، ال يجي   أنها تي لى يريد أس يبر  ةرمه، وال يريد  هذا ال لد
 ي  ةرس تخدإ أةا  هذ  الخدمي  الييي ال يجي   أس ي ليع عليهيا  ال القوجي  أو ميا ملكي  اليميين، و وقد يسلن  وجيه 

  .هذا تساه  غير مر ي
سي ا   اني  أمي  أو  وجي ،  ي هذا أس تي ال   وجيه  س  ان  تقدر على بلس، وزال ةحأل عين جاريي  تيي لى  الح  

 ، لكن الناى ييساهل س.-وهلل الحمد-والحل ل م ج ا  
وَل أحباه  ،نلاى عاعر سايدتهوقال أعْب عان مالاَ: ينُار الغاَل  الوغاد  }َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم قال هللا تعالى: "

ن  }َأْو َماا َمَلَكاْت وقال سعيد بن المسايب: َل تغارنكم هاذه اْلياة  ،لغَل  الزَو ُْ َمااُء َوَلاْم   َأْيَمااُن اا اإلِّ َْ نِّن َماا ُعنِّاَي بِّ
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َُُر اْلَمْمُلاوُك نَِّلاى َعاْعرِّ َمْوََلتِّا ْعبِّيُّ َيْكَرُه َأْن َيْن ا اْلَعبِّيُد. َوَكاَن الش  َْ اٍد َوَعَطااٍء. َوَرَو  َأُباو ُيْعَن بِّ هِّ. َوُهاَو َقاْوُل ُمَجاهِّ
اُوََ َعْن َأَنٍ  َأن  َرُسوَل ّللا ِّ  َماَة َهاْوب   -صلى هللا عليه وسلم- ََ اا، َقااَل: َوَعَلاى َفاطِّ َْ َماَة بَِّعْباٍد َقاْد َوَهَباُه َل َأَتى َفاطِّ

ا، َْ َلْي ُْ ا َلْم َيْبُلْغ نَِّلى رِّ َْ اا َرَأ  الن بِّايُّ  نَِّذا َغط ْت بِّهِّ َرْأَس ا، َفَلم  َْ ا ا َلاْم َيْبُلاْغ نَِّلاى َرْأسِّ َْ َلْي ُْ صالى هللا -َوإَِّذا َغط ْت بِّهِّ رِّ
َِّ  أنما هو أبوكِّ  ،ننه َل بأس عليَ»ما تلقى من ذلَ قال:  -عليه وسلم  ".«وغَلم
ه أبو َاَو من حديث أن ، وإسناَه غير قوي  :: قالطالب  ب:فاي التقريابان َيناار قاال سْل  هفي ،حسن أخُر

اله هقات، وابن َينار وهقه يحيى :قالف اإلرواءمقبول واعترضه األلباني في  . وقاال رهوغيا نسناَه صحيح، وُر
و أَل يكون به بأس، قال األلباني :أحمد اه لاه :قول الحافل في التقرياب عناه: فأُر عنادي،  مجْاول مماا َل ُو

 . أ.ها. في المتابعاته ذلَ وقد تابعه سَل  بن أبي الصْباء وهو وإن ضعف فَل يضر 
او أَل أم القزا  وهقاه يحياى وليناه أباو  رعاة، وقاال أحماد: لال ابن حجر، وقد ُاء في الميزان سوالصواب قو ُر

ال غيار قاوي، وأماا ماا ذكاره األلبااني مان  :يكون به بأس، وقال أبو َاَو تابعاة معيخ. أ.ها. أي ضعيف، فالُر
منكار  :ي وقاد قاال عناه البخاار  ،عند البيْقي قَ سَل  بن أبي الصْباءابعه هو فغيره له، فالصواب أن الذي ت

 له، انُره في الميزان.  االحديث، هم ساق له هذا الخبر مستنكرً 
 ،مناه منكار الحاديث فاَل يحال الرواياة عناه، وتصاحيح األلبااني لاه تسااهل :وقد قال البخاري: كل من قلت عنه

 وهللا أعلم. 
 رحمه هللا.

نسيي  نييه   مهييا؛المييرأ  مثيي  محار   ييالإ   ن}َأْو َمييا َمَلَكييْ  َأْيَميياُنهُ  :-جيي  وعييال-لييه قلنييا  ييي ق  علييى  يي  حييال  با 
للنسيا  ميا تيهير  عليهم، ع ن عليهم،  يج   لها أس تيهر له ما ييهر لمحارمها،  ما أنه يجي   لهيا أس تيهير 

ر ،  با بلي  مبلي  الرجيال   ييهي   ير  ، والي سع  ي هذا غير مر ي، وال الإ يهيالمحارمهن  ق ، ما ييهر غالب  
 المييرأ  أس تحييياط لييه أكثير ميين غييير ، النيياى ييسياهل س اآلس مييع الخييدإ سيي ا   ين ميين النسييا  أو ميين الرجييال، عليى 

 عليىوي ليع  ، يرتي الخاام   لى مجيمع الرجال، ا والا وغيرهم، و ذلس سياة  السييار  ييدخ  البيي  مين غيير  بس
  .ه حسم غير  من الرجال ا جانبحسمو  ،ا لم ي لع غير م

و رنيه  ،تعيار  علييه النياىهيذا  يي   رنيه  السياةقين والخااميات الخيدإ ةعضيهم ميع ةعي  مين وأما اليساه  بين 
ويسيييه   يييي  ،ةعييي ، ال قراةييي  بيييينهم،  ييي  هيييذا يسيييه  أمييير العاحهييي ميييع أنيييه ال يقيييرب ةعضيييهم مييين ليييين ةمنكييير، 

   اعيها وانيهارها.
 المستشفيات؟ نساء الكفار في :طالب

 هن أس ي لعن على محارإ المسلمين.نسا  الكعار ال يج   ل
 طالب: وَل في المستشفيات؟

 ال مسيهعيات وال غير .
  ؟( للجن نسائْن)و :طالب
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 (6) سورة النور -تفسري القرطيب
  المق  ا بنساةهن المسلمات.

ااالِّ  :الخامسااة عشاارة: قولااه تعااالى" َُ ااَن الر ِّ ْرَبااةِّ مِّ يَن َغْياارِّ ُأْولِّااي اإلِّ ْرَبااُة ْياارِّ ُأولِّااي اْلَحاَأْي غَ    }َأوِّ الت ااابِّعِّ ااةِّ َواإلِّ َُ
ْرَباُة َواْلَمْأُرَبا ْرُب َواإلِّ ُة، ُيَقاُل: َأرِّْبُت َكَذا آرُِّب َأَرًباا. َواإلِّ َُ اةُ ُة َواأْلَ اْلَحا َُ ْناُه ، َواْلَجْماُع َمازرُِّب، َأْي َحاَواَرُب: اْلَحا ئُِّب. َومِّ

ا َمزرُِّب ُأْخرَ  :َقْوُلُه َتَعاَلى َْ  ".وقد تقد  ،[( سورة طاه18)]   }َولَِّي فِّي
يي، -عليه السالإ- ي ع ا م سى  َُّ بَِّهيا َعَليى َغَنمِّ يُر َعَلْيَهيا َوأَُهي يَي َعَ ياَف َأَتَ      ا َميررُِّب ُأْخيَرى َولِّيَي  ِّيَهي }َقياَل هِّ

 .من   اةد الع ا هناك اقد تقدإ هذا  ي س ر  طه، له حاجات  ثير ، وب ر القرطبي  ثير   [( س ر  طيه18)]
 َوَقاَل َطَرَفُة:

َ  َيْوًما ُهم  َضاَعْت َمزرِّبُ  ...نَِّذا اْلَمْرُء َقاَل الجْل والحوب والخنى   هُ َتَقد 
ْرَبااةِّ : َواْخَتَلااَف الن اااُس فِّااي َمْعَنااى َقْولِّااهِّ  يَن َغْياارِّ ُأْولِّااي اإلِّ ااَة بِّااهِّ نَِّلاا: ُهااَو اأْلَْحَمااقُ " َفقِّياالَ   }َأوِّ الت ااابِّعِّ َُ ي ََل َحا ى  ال ااذِّ

. َوقِّياالَ  اا :الن َِّساااءِّ ُْ ااُل َيْتَبااُع اْلَقااْوَ  َفَيْأُكااُل َمَع ُُ ااْم، وَ ْم َوَيرْ اأْلَْبَلااُه. َوقِّيااَل: الر  ِّْ َساااءِّ َوََل ُهااَو َضااعِّيف  ََل َيْكَتاارُِّث لِّلن ِّ َتفِّااُق بِّ
. َوقِّيلَ  ن  ِّْ ي ِّْ ن ِّيُن. َوقِّيلَ  :َيْشَت . َوقِّيلَ  :اْلعِّ يُّ ايْ ال :َ اْلُمَخن ُث. َوقِّيال :اْلَخصِّ ي َلاْم ُياْدرِّْك. ُخ اْلَكبِّياُر، وَ ش  ابِّيُّ ال اذِّ َهاَذا وَ الص 

َم َلُه َوََل  ْْ ُع فِّيَمْن ََل َف ْختََِّلُف ُكلُُّه ُمَتَقارُِّب اْلَمْعَنى، َوَيْجَتمِّ ا نِّ م َة يَ هِّ اَلِّ َْ هِّ ْنَتبُِّه بِّ اذِّ َْ . َوبِّ اَفةِّ َكااَن اَلى َأْمرِّ الن َِّسااءِّ لص ِّ
ْنَد  يُت اْلُمَخن ُث عِّ أة باَياة محاسان المار  فلما سمع منه ما سمع من وصف -صلى هللا عليه وسلم- َرُسولِّ ّللا ِّ هِّ

 ".مالَ في الموطأسلم وأبو َاَو و أخَر حديثه م ،غيَلن أمر باَلحتجاب منه بنت
ي وتييدبر بثميياس، يعنيي ،تقبيي  ةييرربع ، عليييس ةابنيي  غيييالس ،أنييه  با  ييي  هللا عليييهم ال يياةنأوصييى ةعيي  النيياى  نييه 

يي اوصييع  ي ييعها  ْرَبيي ِّ : ، المق يي انييير  ييي النسييا لييه اال علييى أنييه  ،ااقيق  جيي  بهييم  لييى الييذين ال حا }َغْيييرِّ ُأْولِّييي اإْلِّ
 ميا قيرر ةعي  النسا ، وال يسعي  ي هذا أس يس س غير عاق  مع وجي ا الحاجي ، بي  االحيجياب مين غيير العاقي  

مييا الييذف يراعييه ميين م جيي ا ،   الهييه   عنييد  والرغبيي   س غييير العاقيي االحيجيياب ميين العاقيي ؛ أهيي  العلييم أولييى ميين
 وال ييرتيب علييه  يي ، وال، ال ييرتيب علييه حيد   راعيه  با  ياس غيير عاقي ؟ غيير عاقي ميا اليذف يتحقي  ميا يرييد؟ 

 له حاج   لى النسا .يعني  با  اس يحياط له أكثر من غير ،   ينب ي أسعق  له يراعه، وال يسيحي، 
 يخلو بالمرأة؟ بةغير أولي اإلر : طالب

يأنه ال حاج  ةه  ل ا با تيق ن   الي  ا خيرى يمنيع، وأميا الخلي    اينيير  ليهيا، وزبا خيعي  العيني  منيه  ،اى النسيا  م لق 
 تدل على عدمه.

َشا ِّ ْبنِّ ُعْرَوَة َعْن ُعاْرَوةَ وغيرهم عن  مالَ في الموطأسلم وأبو َاَو و أخَر حديثه م " ُباو َة. َقااَل أَ َعاْن َعائَِّشا هِّ
ٍَ َقالَ  َِّ ْبُن َحبِّيٍب َعْن َحبِّيٍب َكاتِّبِّ َمالِّ :ُقْلُت لِّ  :ُعَمَر: َذَكَر َعْبُد اْلَملِّ ٍَ يثِّ اْبَناةِّ َغاْيََلنَ اَن  َ نِّن  ُسْفيَ  َمالِّ : اََ فِّي َحادِّ

ََ  :)َأن  ُمَخن ًثا ُيَقااُل َلاهُ  َتابِّا ياُت( َوَلاْيَ  فِّاي كِّ : َصا :هِّ  َ ياُت؟ َفَقااَل َمالِّا ََ  َدَق، ُهاوَ هِّ صالى هللا  -َباُه الن بِّايُّ َوَغر   ،َكاَذلِّ
 ".مال من مسجدهاذات الش   ،موضع من ذي الحليفة يوه ،نلى الحمى -عليه وسلم

 .مال من مسجدهابات اله ِّ 
 .مال من مسجدهاذات الش ِّ 

مال يعني من جه  اليسار   يقابله الجن ب. يقابلها اليمين، وأما اله 
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اا اا :ياابقااال حبمال ماان مسااجدها ذات الش ِّ ْت َتَكل َماا َوإَِّذا ،توقلاات لمالااَ: وقااال ساافيان فااي الحااديث: نذا قعاادت تبن 
. َقاَل َأُبو ُعَمَر: َما َذَكَرُه َحبِّيب   ََ : َصَدَق، ُهَو َكَذلِّ  َ ٍَ َعْن ُسْفيَ مَ َكاتُِّب  َتَغن ْت. َقاَل َمالِّ يثِّ الِّ  -اَن َأن ُه َقاَل فِّاي اْلَحادِّ

َشاا ِّ ْبانِّ ُعا يَث هِّ يًتاا( َفَغْياُر َمْعاُرو  -ْرَوةَ َيْعنِّي َحدِّ ًثاا ُياْدَعى هِّ ْنادَ )َأن  ُمَخن  اْن ُروَ  ٍف عِّ َشااٍ ، ََل اْباُن َأَحاٍد مِّ اتِّاهِّ َعاْن هِّ
يثِّ  ًثااا ُيااْدَعى :ُعَيْيَنااَة َوََل َغْيااُرُه، َوَلااْم َيُقااْل فِّااي َنَسااقِّ اْلَحاادِّ يًتااا( )نِّن  ُمَخن  ااَرْيٍب َبْعااَكااَرهُ ذَ َوإِّن َمااا  ،هِّ ُُ  ِّ َد َتَمااا َعاانِّ اْباانِّ 

: نَِّذا َقَعا يثِّ ََ َقْوُلُه َعْن ُساْفَياَن َأن اُه َيُقاوُل فِّاي اْلَحادِّ ، َوَكَذلِّ يثِّ  َيُقْلاُه ل َماْت َتَغن اْت. َهاَذا َماا َلامْ َوإَِّذا َتكَ  ،ن اْت َدْت َتبَ اْلَحدِّ
َشا ِّ ْبنِّ ُعْرَوَة، َوَهَذا الل ْفُل ََل يُ  يثِّ هِّ ُد ُسْفَياُن َوََل َغْيُرُه فِّي َحدِّ َُ َواَيةِّ اْلوَ َل  مِّ نِّ و ي ِّ ْن رِّ  ."اقِّدِّ

  ديد الضعن. ،وال اقدف  عين
ٍَ َأن ُه َكَذلِّ  ،َواْلَعَجُب َأن ُه َيْحكِّيهِّ َعْن ُسْفَيانَ  " ، فَ َوَيْحكِّي َعْن َمالِّ ٍَ َواَيًة َعْن َمارِّ َصاَرْت ََ ، َوَلْم َيْروِّهِّ َعْن َمالِّ ٍَ  لِّ

ُ َأْعَلُم. وَ َوََل َذَكَرُه عَ  ،َغْيُر َحبِّيٍب  ٍَ َمْترُ يب  َكاتِّ َحبِّ ْن ُسْفَياَن َغْيُرُه َأْيًضا، َوّللا  ْنَد ُب َمالِّ يثِّ َضعِّيف  عِّ وُك اْلَحدِّ
ْم، ََل يُ  ِّْ يعِّ مِّ  كتب حديثه وَل يلتفت نلى ما يجئ بِّهِّ. َُ

يًتا اْلُمَخن َث َقاَل لَِّعْبدِّ ّللا ِّ  يُّ َواْلَكْلبِّيُّ َأن  هِّ َبِّيوَ اْلَمْخُزومِّي ِّ  َمي ةَ نِّ أُ بْ َذَكَر اْلَواقِّدِّ ا، َوُأمُُّه َعاتَِّكَة ُهَو َأُخو ُأ  ِّ َسَلَمَة ألِّ َْ
ُ َعَلْيهِّ َوَسل مَ -َعم ةِّ َرُسولِّ ّللا ِّ  ُ َعلَ -ُسوُل ّللا ِّ   ِّ َسَلَمَة َورَ تِّهِّ أُ تِّ ُأخْ ، قال َلُه َوُهَو فِّي َبيْ -َصل ى ّللا  ْيهِّ َصل ى ّللا 

َيةَ  -َوَسل مَ  ََ بَِّباَِّ ُ َعَلْيُكُم الط ائَِّف َفَعَلْي ا ُتْقبِّلُ  َن ْبنِّ َسَلَمةَ  َغْيََل بِّْنتِّ  َيْسَمُع: نِّْن َفَتَح ّللا  َْ ن  ، َفاِّ بَِّأْرَبٍع َوُتْدبُِّر  الث َقفِّي ِّ
َلَسْت َتَبن ْت  َُ ، نِّْن  ا، بَ ن ْت َتغَ  َوإِّْن َتَكل َمْت  ،بَِّثَماٍن ، َمَع َهْغٍر َكاأْلُْقُحَوانِّ َْ َلْي ُْ َناءِّ اْلَمْكُفوءِّ ، َوهِّيَ  ْيَن رِّ  َكَما َقاَل َكاإلِّ

يمِّ   :َقْيُ  ْبُن اْلَخطِّ
 

 الطاااااااااااااااارف وهااااااااااااااااي َلهيااااااااااااااااة فتغتاااااااااااااااار 
 

 بااااااااااااااااين عااااااااااااااااكول النساااااااااااااااااء خلقتْااااااااااااااااا
 

 تنااااااااااااااا  عاااااااااااااان كباااااااااااااار عااااااااااااااأنْا فاااااااااااااااذا
 

ْْااااااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااااازفُ كأ   نمااااااااااااااااااااااا عااااااااااااااااااااااف ُو
 

َُ قصاااااااااااااااااااااد   بلاااااااااااااااااااااة وَل قضااااااااااااااااااااافُ فاااااااااااااااااااااَل 
 

 تكاااااااااااااااااااااَ تنقصاااااااااااااااااااافُ  اقاماااااااااااااااااااات روياااااااااااااااااااادً 
 

ااََلُه َعاا «لقااد غلغلاات النُاار نليْااا يااا عاادو هللا» :-هللا عليااه وساالمصاالى -فقااال لااه النبااي  ُْ يُهاام  َأ َنااةِّ نَِّلااى نِّ اْلَمدِّ
ْحَمنِّ ْبُن َعوْ  ا َعْبُد الر  َْ َُ َمى. َقاَل: َفَلم ا اْفُتتَِّحتِّ الط ائُِّف َتَزو  ْنهُ َفوَ  ،فٍ اْلحِّ َة، فِّي َقاْولِّ اْلَكْلبِّاَلَدْت َلُه مِّ َْ . َوَلاْم  ُبَرْي ي ِّ

ََ اْلَمَكانِّ َحت ى ُقبَِّض الن بِّيُّ يَ  يُت بَِّذلِّ ُه، فِّ و َبْكاٍر ُكل ِّاَم لِّاَي َأُباَفَلم اا وَ  ،-صالى هللا علياه وسالم-َزْل هِّ ياهِّ َفاَأَبى َأْن َياُرَ 
َن َلُه أَ َوَض  ُه َقْد َكبِّرَ َل: نِّن  َفَلم ا َولَِّي ُعَمُر ُكل َِّم فِّيهِّ َفَأَبى، ُهم  ُكل َِّم فِّيهِّ ُعْثَماُن َبْعُد. َوقِّي ، َفَأذِّ ََ ْن َيْدُخَل ُكال  ُعَف َواْحَتا

هِّ. ُع نَِّلى َمَكانِّ ُمَعٍة َفَيْسَأُل َوَيْرُِّ ُُ" 
 .ايسرل الناى،  اس  قير   :يعني

ُباو أَ . َقااَل اْلَخَناثَ فمان هام قبال  ،اوكان له طوي  أيًضا ،قال: وكان هيت مولى لعبد هللا بن أبي أمية المخزومي
نْ  ُعَمَر: ُيَقاُل" َواُب فِّيهِّ عِّ ، َوالص  َنُة" بِّالنُّونِّ َيُة" بِّاْلَياءِّ َو" َباَِّ ، َوُهَو َدُهْم بِّ َباَِّ ََ َذَكاقَ اْلَياءِّ ْم، َوَكاَذلِّ َرُه الزَُّبْيارِّيُّ ْوُل َأْكَثرِّهِّ
.  "بِّاْلَياءِّ
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 هييي  اسيييمها، سيييمين ، وأميييا ةاانييي   عنييييبدينييي  ي، اانييي  وصيييعها س ةاايييي  اسيييمها، وب ؛وال تعيييارض بيييين ةاايييي  وباانييي 

 ا؟الحديأل ا خير خر ِّ 
 طالب: ...........

 .«لقد غل ل  النير  ليها يا عدو هللا» 
 . ل البخاري ، ولذا ذكرت لَ لفاكما تقد  آنفً  الواقدي في المغا ي وهو غير حجة هذه الرواية عند :: قالطالب
 أين؟

 -فقاال النباي ل باأربع وتادبر بثماان،تقبا ْاانفعلياَ بابناة غايَلن، فا اقال: أرأيت نن فتح هللا عليكم الطاائف غادً 
 هذا لفل البخاري.   «َل يدخلن هؤَلء عليكم»: -صلى هللا عليه وسلم

َسَة َعْشَرةَ " اَِّ يَن بِّ  :الس  " اَوَصَف الت ابِّعِّ يَن َغْيُر مَ  ؛َغْيرِّ ينَ ألَِّن  الت ابِّعِّ مْ ْقُصوَِّ ِّْ " َو" َر الل ْفُل َكالن كَِّرةِّ.، َفَصا بَِّأْعَيانِّ َغْيارِّ
اْئتَ  ُض َنكَِّرًة َفَجاَ  َأْن َيْجرَِّي َوْصًفا َعَلى اْلَمْعرَِّفاةِّ. َوإِّْن عِّ اا َكااْلَقْولِّ فِّايَو َباَدل . َوالْ ُقْلاَت ُها ََل َيَتَمح  َْ  }َغيارِّ  َقاْوُل فِّي

ْم الَمغضُ  ِّْ  ".فيكون استثناء ،بالنصب  وقرأ عاصم وابن عامر }غيرَ  ،[( سورة الفاتحة7)] وبِّ َعَلي
 ض   ي النكر ، ال تقب  اليعريف.حمغير مي س 
ْم. َوَيُجوُ  أَ  " ُْ ْن ْرَبةِّ مِّ يَن نَِّل  َذا اإلِّ ن  لِّلت ابِّعِّ ُْ يَنَت يَن  ِّ ن   َحاًَل، َأْي وَ ْن َيُكونَ َأْي ُيْبدِّ ُْ يَن َيت بُِّعوَن  ."ال ذِّ

 والرجال ص . ال  با وقع بين ميضااين،  با وقع بين ميضااين، النسا  
بعين مان وذو الحاال ماا فاي التاا ،قالاه أباو حااتم ،عااُزين عانْن يتبعونْن نأي والذي ،  أن يكون حاًَل ويجو "

 ".الذكر
 صاحب الحال ما ب ر  ي الياةعين. :يعني

ْفاالِّ  السااابعة عشاارة: قولااه تعااالى: ، َوالااد   }َأوِّ الط ِّ ااْنٍ  بَِّمْعَنااى اْلَجْمااعِّ ُِّ ََ لِّيُل عَ ْسااُم  يَن". َوفِّااي ال اا ا َنْعُتااُه بِّااَلااى َذلِّاا ذِّ
ْفل  َما َلْم ُيَراهِّ  . َوُيَقاُل: طِّ " َعَلى اْلَجْمعِّ  ".قِّ الحلمُمْصَحفِّ َحْفَصَة" َأوِّ اأْلَْطَفالِّ

 جنن ال ع . ،المق  ا الجنن
ُرواو" َْ ُْ مَ ءبالوطيمعناه يطلعوا   }َي ن  لِّْلجِّ ِّْ ُفوا َعْن َعْوَراتِّ َغرِّهِّ اعِّ لِّ ، َأْي َلْم َيْكشِّ . َوقِّيَل: لَ صِّ يُقوا  مْ ن  َيْبُلُغوا َأْن ُيطِّ

ْرُتُه. َواْلجُ  الن َِّساَء، ُيَقاُل: ظْرت على كذا أي علمته، وظْرت َْ و َعَلى َكَذا َأْي َق ُْ  مِّنْ  ُسُكونِّ اْلَواوِّ  ُر َعَلىْم
فنات ،َلستثقال الحركة على الواو ؛ }َعْوَراتِّ  ْا لفراء أنكى اوح ،وروي عن ابن عباس فتح الواو مثل ُفنة ُو
فنات نألنه لي  بنعت كما تقول: ُفن ؛النحاس: وهذا هو القياسقال  ،بفتح الواورات  وَ }عَ قي  لغة  َل ة ُو

كَ  ؛وأعباهه  }َعْوَراتِّ أن التسكين أَُو في  َكْت َوَتَحر  ا  َما قَ ألَِّن  اْلَواَو نَِّذا َتَحر  َْ َلْو قِّيَل َهَذا َلَذَهَب فَ لَِّبْت َألًِّفا، قُ ْبَل
 ."اْلَمْعَنى

 ير عارات.ت 
َنَة َعْشَرةَ  " هِّ وَ  :الث امِّ ُْ َو  اْلَو وبِّ َسْترِّ َما سِّ ُُ يْ اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِّي ُو ْنُه َعَلى قَ اْلَكف  :نِّ مِّ  ْوَلْينِّ
يُح.  ؛ََل َيْلَز ُ  :َأَحُدُهَما  حِّ َن ُه ََل َتْكلِّيَف َعَلْيهِّ، َوُهَو الص   ألِّ

َن ُه َقدْ  ؛َيْلَزُمهُ : َواْْلَخرُ  يألِّ ِّْ ي َأْيًضا هِّيَ  ، َيْشَت ِّْ  ."َوَقْد َتْشَت
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 يعني ال  ير وال  ير .
 ،وال عين صي ير  سخ  ال يعع س عن  ي ، ال عين صي يروم ،رت   رهمالح ااث وال قاةع تدل على أس من ت ي  
ه   منيي، وح ييا، الكبييار، الكبييار جييد  ن ةسبييار السيين ميين الرجيياليِّ نييه وجييد ميين ُ يي وال عيين  بييير  وال عيين قبيحيي ، حيييى 

 .-نسرل هللا العا ي –وهلل الحمد -  يِّ ةإقام   رع هللا عليه، قُ  -وهلل الحمد-ص منه خل ِّ تُ ثم  ،وقاةع
اْيُخ في َفاِّْن َراَهَق َفُحْكُمُه ُحْكُم اْلَبالِّغِّ  " ْثُلاُه الش  . َومِّ اْترِّ اوَب الس  ُُ ي َساَقطَ اُو َوُتُه اخْ ل اذِّ ْْ ُتلِّاَف فِّياهِّ َأْيًضاا َعَلاى ْت َعا
يُح َبَقاُء اْلُحْرَمةِّ، َقاَلُه اْبُن اْلَعَربِّ َقْوَليْ  حِّ ، َوالص  بِّي ِّ .نِّ َكَما فِّي الص   "ي ِّ

َعَة َعْشَرةَ  لِّ  :الت اسِّ ُُ َن الر  َمَع اْلُمْسلُِّموَن َعَلى أن السوأتين َعْوَرة  مِّ ُْ اا َعاْوَرة ، نَِّل  ةِّ، َوَأن  اْلَمااْلَمْرأَ وَ َأ َْ اا وَ ْرَأَة ُكل  َْ َْ ُْ
لِّ َوَيَديْ  ُُ َما. َوَقاَل َأْكَثُر اْلُعَلَماءِّ فِّي الر  ِّْ ُم اْخَتَلُفوا فِّي ُْ ن  ا َفاِّ اْن ُساَْ تِّهِّ نَِّلاى ُركْ : مِّ ُتاَر . َوَقاْد  َبتِّاهِّ َعاْوَرة ، ََل َيُجاوُ  َأنْ ر 

  .َمَضى فِّي اأْلَْعَرافِّ اْلَقْوُل فِّي َهَذا ُمْسَتْوًفى
ْشرِّينَ  َها َقاَل َأْصَحاُب  :اْلُمَوف َِّيُة عِّ : َعاْوَرُة اْلَماْرَأةِّ َماَع َعْبادِّ االر ْأيِّ ار  مِّ كْ َن السُّ : َوَكاقاال َباةِّ. ةِّ نَِّلاى الرُّ ْم اْباُن اْلَعَربِّاي ِّ ُْ َأن 

َ  اْلَماْرَأَة عَ  ُ َتَعااَلى َقاْد َحار  اًَل َأْو َظنُّاوُه اْماَرَأًة، َوّللا  ُُ َُاٍر َلاى اإلِّ َظنُّوَها َر َِّ ْساَتْثَنى الل اْو َلاذ ٍة، ُهام  اأَ ْطاََلقِّ لَِّن ذ َة لِّاأْلَْ َوا
 ُْ اْن ْهَنْي َعَشَر َعْخًصا اْلَعْبُد مِّ يَنَة َلِّ ، ُهم  اْسَتْثَنى الز ِّ ينِّ َِّ اْلَيمِّ ْل ََ ْم، َفَماَومِّ ااا َلَناا َولِّاَذلِّ َْ تِّ ُْ اد  َوا َُار  َفاسِّ َ  َعانِّ ! َهاَذا َن

 . د  َداَِّ ُمَتَباعِّ  "الس 
ال  مين بليس  نسيا  وميا ملكي  اليميين، وليم ُيسييثنم واحد، ةما  ي بلس الر  ي اآلي  من المحارإ حسمهكِّ يعني ما بُ 

 .اةا ال  ا خرى،  حسمهم واحد،  نما ينيروس  لى ما ييهر غالب  القوا 
ن   وقد تأول بعض الناس قوله:" ُْ وَن اْلعَ   }َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُن َماءِّ َُ نْ َعَلى اإلِّ ، مِّ يُد ْبنُ بِّيدِّ ْم َسعِّ ، َفَكْياَف اْلُمَسا ُْ ي بِّ

يَر َأْو اَل: نِّن  َوَقاْد قِّيا :قاال ابان العرباي ا!هم يلحقاون بالنسااء هاذا بعياد ُادًّ  ،ُيْحَمُلوَن َعَلى اْلَعبِّيدِّ  ا َمَلَكاْت َمالت ْقادِّ
ْرَبةِّ  يَن َغْيرِّ ُأولِّي اإلِّ ْرَبةِّ َأوِّ الت ابِّعِّ ْن َغْيرِّ ُأولِّي اإلِّ ن  مِّ ُْ َن الَأْيَماُن ،  مِّ الِّ َُ .اَحَكاُه ر ِّ َدوِّيُّ ْْ  "ْلَم

 لما قبله والذف قبله. اساري  ما ملك  ا يماس ةال صن الالح ،  يس س ال صن 
ن  الحاَية والعشرون: قوله تعالى: " ِّْ لِّ ُُ لْاا نأي َل تضارب المارأ .اْلياة  }َوََل َيْضرِّْبَن بِّاَأْر لتسامع  ؛ذا مشاتة بُر

 ".عدع صوت الزينة كابداء الزينة وأفاسما ،صوت خلخالْا
  نه ييرتب عليه من العين  ما ييرتب على اإلبدا .

اارِّ َعااْن َأبِّيااهِّ َأن ااهُ  " ماان  نِّ ن  اْمااَرَأًة ات َخااَذْت ُبااَرَتيْ أَ َعااَم َحْضااَرمِّيٌّ َقاااَل:  َ  َواْلَغااَرُي الت َسااتُُّر. َأْسااَنَد الط َباارِّيُّ َعاانِّ اْلُمْعَتمِّ
ا َفَما ،اواتخذت ُزعً  ،فضة َْ َلْت فِّي َساقِّ اَفُجعِّ َْ لِّ ُْ ْت َعَلاى اْلَقاْو ِّ َفَضاَرَبْت بِّرِّ ْلَخااُل َعَلاى اْلَجاْزعِّ َي َفَوَقاَع اْلخَ ا اأْلَرْ ر 

يًكا لِّل يَنةِّ َأَعدُّ َتْحرِّ هِّ الز ِّ هِّ اْْلَيُة. َوَسَماُع َهذِّ َت، َفَنَزَلْت َهذِّ َوةِّ َفَصو  ْْ َْ  ش  ْن نِّْبَدائِّ . مِّ َُ ا  ُ  ا، َقاَلُه الز 
َيُة َواْلعِّشْ  اَو مَ  :ُرونَ الث انِّ ُْ ن  َف ِّْ ن  َفَرًحا بُِّحلِّي ِّ ُْ ْن ََ مِّ اا َوَتَعرُّ َل َذلِّاَوَماْن َفَعا ْكاُروه .َمْن َفَعَل َذلِّ ًُ ن  َتَبرُّ ُْ اْن االِّ ََ مِّ َُ ًضاا لِّلر ِّ

َو  ُْ ، نِّْن َفَعاَل َحر  مَف االِّ َُ اَن الر ِّ ََ َمْن َضَرَب بَِّنْعلِّاهِّ مِّ ََ َتعَ ذَ    َمْذُمو  . َوَكَذلِّ ًباا َحاُر َ لِّا َعاَل فَ ن  اْلُعْجاَب َكبِّياَرة . َوإِّْن ، َفااِّ جُّ
ا َلْم َيُجْز.  ًُ ََ َتَبرُّ  َذلِّ
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ُمعات  ،: لي  في كتاب هللا تعالى آياة أكثار ضامائر مان هاذه-رحمه هللا تعالى-الثالثة والعشرون: قال مكي 
 .للمؤمنات من مخفوي ومرفوع اخمسة وعشرين ضميرً 

ُنوَن َلَعل ُكْم ُتْفلِّحُ }َوُتوُبوا نَِّلى ّللا ِّ  قوله تعالى: ا اْلُمْؤمِّ َْ يًعا َأيُّ مِّ  سألتان:فيه م وَن َُ
وب التوبةوَل ،أمر  ا}َوُتوُبو األولى: قوله تعالى:   ". خَلف بين األمة في ُو

  نه ه  ا ص ، ا ص   ي ا مر ال ج ب.
ا فِّي" الن َِّساو " َْ ، َوَقْد َمَضى اْلَكََلُ  فِّي ا َفْري  ُمَتَعي ِّن  َْ " َوَغْيرَِّهاَأن  ةِّ مَ َفاََل  ،ااءِّ َعااََ . َواْلَمْعَناى: َوُتوُباوا ْعَناى إلِِّّ ََ َلاى نِّ  َذلِّا

اءِّ ُحُقوقِّ ّللا ِّ َتعَ  يٍر فِّي َأََ ٍو َوَتْقصِّ ْْ ْن َس ن ُكْم ََل َتْخُلوَن مِّ  ت ْوَبَة فِّي ُكل ِّ َحاٍل. ََل َتْتُرُكوا الاَلى، فَ ّللا ِّ َفاِّ
َيةُ  و  :الث انِّ ُْ ٍر بَِّضام ِّ   اْ}أي :رُ َقَرَأ اْلُجْم . َوَقاَرَأ اْباُن َعاامِّ اءِّ َْ ا، َووَ بَِّفْتحِّ اْل اُه َأْن ُتْجَعاَْ ُْ اْن َنْفا ِّ اْلَكلَِّماُْ ااُء مِّ َْ ةِّ، َل اْل

ا َوَقاَل: آخِّ  دًّ ُِّ  ََ َف َأُبو َعلِّيٍ  َذلِّ ا. َوَضع  َْ سْ َفَيُكوَن نِّْعَراُب اْلُمَناََ  فِّي انْ  مِّ ُهَو اْلَياءُ ُر اَلِّ َياُة مِّ ، َفاْلَمْضاالث انِّ ُموُ   َأيُّ
ا بِّاْلكَ  َْ ْقتَِّرانِّ ْسمِّ، َوَلْو ُا  ضم الْاء ها هنا َلِّ َر اَلِّ الَِّمةِّ لَ َيْنَبغِّي َأْن َيُكوَن آخِّ اَجااَ  َضامُّ اْلمِّ َْ ْقتَِّرانِّ ام " َلِّ ُْ ا يمِّ فِّاي" الل 

 ."بِّاْلَكلَِّمةِّ 
 وليى اب  نميا هي  عليى الييا  الثانيي ، وأميا عبار  عين حير ين،  الييا  عبيار  عين ييا ين، واإلعيرا   س اليا  المهدا

  ساكن .
يُح }اللْم  لجا  ضم الميم في  حِّ ا بِّاْلَكلَِّمةِّ فِّي َكََلٍ  َطوِّيٍل. َوالص  َْ ْقتَِّرانِّ ُ َعَلْيهِّ -بِّي ِّ ا َهَبَت َعنِّ الن  ن ُه نِّذَ أَ َلِّ َصل ى ّللا 

ح   -َوَسل مَ  ُة. َوَأنْ اآَن ُهَو ةِّ فِّي اللَُّغةِّ، َفاِّن  اْلُقرْ قَِّراَءة  َفَلْيَ  نَِّل  اْعتَِّقاَُ الص ِّ  ءَشَد اْلَفر اْلُحج 
 أيااااااااااااه القلااااااااااااب اللجااااااااااااَو الاااااااااااانف ا ياااااااااااا

 

 أفاااااااااااق عااااااااااان البااااااااااايض الحساااااااااااان اللعااااااااااا  
 

ََ يُ  َواَِّ َقلِّيًَل، َوَذلِّ َفةِّ نَِّذا َكاَنْت َتْضرُِّب نَِّلى الس  ْساَوة   َلْعَساا، ُيَقااُل: َعاَفة  ْسَتْمَلحُ الل َعُ : َلْوُن الش  . لُ ُء َوفِّْتَياة  َونِّ ْعا  
ْم َيقِّفُ  ُْ وساكون  ،األن علاة حاذفْا فاي الوصال ننماا هاو ساكونْ ؛}أياه  وبعضاْم يقاف }أيْاا  بااأللف :َوَبْعُض

اع اليااء نذا وقفات علاى } ،فاذا كان الو ا ذهبت العلة ،الَل  عات األلاف كماا تُر عاالى:   مان قولاه تمحلايفُر
ااْيدِّ  ل ِّااي الص  ااوهااذا اَلخااتَلف الااذي ذكرناااه هااو فااي  ،[( سااورة المائاادة1)] }َغْيااَر ُمحِّ َْ ُر }َيااا َأيُّ اااحِّ ( سااورة 49)] ا الس 

ا الث َقََلنِّ و ،[الزخرف َْ  ".[( سورة الرحمن31)] }َأيُّ
 ي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.اللهم صل


